
INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE L’INSTITUT BRUGUERS DE GAVÀ A FAVOR DE 
L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA DE QUALITAT 

 
Divendres 8 de març de 2013, 10:30 hores 

 
Els alumnes d’Història de l’Art de 2n de Batxillerat del Institut Bruguers de Gavà hem 

organitzat una intervenció artística per reivindicar una escola catalana pública i de qualitat. 

Aquesta acció consisteix en envoltar les tanques del perímetre exterior del centre amb 

800 fulls DIN A3 de colors amb diferents missatges de protesta contra les retallades en 

educació dutes a terme pel Govern. 

 

El mosaic constitueix una eina de protesta adaptat al nostre temps en l’espai urbà. Amb la 

intenció de commoure la consciència de la ciutadania, volem associar les tanques físiques 

de l’Institut a un espai de comunicació amb tot allò que succeeix fora del centre i que 

afecta a tota la societat en una època de greus retallades socials. La plasmació de la 

realitat de manera artística intenta fer reflexionar l’espectador. Amb aquesta intervenció, 

els alumnes volem demostrar l’adquisició d’un esperit crític amb la societat i el període de 

crisi actual contra el qual lluitem activament des de l’institut. 

Pensem que Història de l’Art és la matèria adient per dur a terme aquesta acció, ja que 

hem treballat a l’aula diversos artistes que empren l’art com a vehicle d’expressió i 

reivindicació. En són un exemple Delacroix, Goya, Picasso, Roy Lichtenstein o Andrés 

Serrano. Així doncs, aquesta acció-performance s’emmarca dins les activitats de reflexió i 

pràctica artística dins de la matèria i es pot englobar també dins dels moviments actuals 

d’Artivisme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

PER UN PAÍS  
DE TOTS, 

  L’ESCOLA  EN            
CATALÀ! 

 

 

Retallem en 

armes 

invertim 

en educació 

Menys  INVERSIONS         

i     menys 

Manteniment de 

          centres 

 

Guanyem el futur, 

invertim en 

educació 

 

Menys 
 INVERSIONS i 

menys  
manteniment de 

centres 

 
MENYS NETEJA 

menys  manteniment, 

NO es renova el   

mobiliari 

 

Per un ensenyament 
públic,  

per un ensenyament de 
qualitat. 

NO A LES RETALLADES 

 

Curs 2012-13  

3.000 interins i 

substituts sense 

feina 

SUBSTITUCIONS 
Les baixes del 

professorat no es 

cobreixen fins als 10 

dies lectius 

 Totes aquestes retallades 

provocaran la privatització 

de l’educació a Catalunya i 

en farà recaure el cost en 

les famílies i sectors més 

desafavorits. 

 + Alumnes per 

aula 

- Atenció a la 

diversitat 

 

RETALLEN BEQUES 

DE MENJADOR, DE 

LLIBRES, AJUTS 

PER  A L’AMPA  

 EDUCACIÓ I 

RECERCA 

 són una inversió no 

pas una despesa 

Menys recursos 

per a EAPS (equips  

psicopedagògics), escoles 

bressol, material escolar, 

transport, cicles 

formatius 

 
Qui retalla en 

educació, 

qui no inverteix en 

ensenyament, 

no creu en el futur 

RÀTIO I PLANTILLA 
Tenim + alumnes 
per aula i menys 
professors per 

centres educatius 

SUBSTITUCIONS 

Si el personal no docent 

es posa malalt 

(conserges,  secretaris,...) 

no hi haurà substitució.  

 

REDUCCIONS 

PRESUPOSTOS 2011 
 

Ministeri de Foment 1.641 M€ (-32,95 %) 

Ministeri de Sanitat 409 M€ (-16,02 %) 

 

Ministeri d’Educació 485 M€ (-13,79 %) 

Ministeri de Defensa 340 M€ (- 4,75%) 

 

Retallar és 
= 

Menys atenció a 
l’alumnat i a la 

diversitat 
  

Guanyem el futur, 

invertim en 

educació 

 

La congelació i rebaixa 
salarial dels treballadors 
públics de la Generalitat de 
Catalunya, de 300 M €, 
equival aproximadament a 
6 dies de despesa militar 

espanyola. 
MENYS NETEJA 

menys  manteniment, 

NO es renova el   

mobiliari 

 

Per un ensenyament 
públic,  

per un ensenyament de 
qualitat. 

NO A LES RETALLADES 

 

Curs 2012-13  

3.000 interins i 

substituts sense 

feina 

SUBSTITUCIONS 
Les baixes del 

professorat no es 

cobreixen fins als 10 

dies lectius 

 Totes aquestes retallades 

provocaran la privatització 

de l’educació a Catalunya i 

en farà recaure el cost en 

les famílies i sectors més 

desafavorits. 

 + Alumnes per 

aula 

- Atenció a la 

diversitat 

 

No ens resignem 
a les retallades: 

 

• Ni en educació 
• Ni en sanitat 

• Ni en investigació i recerca 

• Ni en ajuts socials 

 
EDUCACIÓ I 

RECERCA 

 són una inversió no 

pas una despesa 

Menys recursos 

per a EAPS (equips  

psicopedagògics), escoles 

bressol, material escolar, 

transport, cicles 

formatius 

 
Qui retalla en 

educació, 

qui no inverteix en 

ensenyament, 

no creu en el futur 

Els mestres i professors 
substituts 

tenen una reducció de 
salari del 15% i no 

cobren les hores de 
preparació. 

 


