
NO ENS TOQUEU L'EDUCACIÓ!

Els últims dies hem vist com diferents figures polítiques han posat en qüestió la labor docent del
professorat a Catalunya, acusant d'adoctrinament i fomentar l'odi contra Espanya. El passat 11
d'octubre al Congrés, Ciutadans portava, amb Toni Cantó, una moció contra  l'adoctrinament, ja
que consideren "que no ha hecho nada para evitar que los secesionistas adoctrinen a nuestros
hijos". 

Xavier García Albiol, president del PP a Catalunya el dissabte 14 d'octubre en una visita a Santa
Coloma de Gramenet deia "En la mayoría de colegios catalanes enseñan a odiar a España". Fins
i  tot  el  Ministre  d'Educació  Íñigo  Méndez  de  Vigo  ha  plantejat  en  la  possible  reforma de  la
constitució introduir el principi de lleialtat constitucional en l'educació. I es planteja centralitzar les
competències educatives. Per acabar el Ministre d’Exteriors va fer unes declaracions inadmisibles
en un diari francès. 

Des del MUCE condemnem aquestes declaracions que ens semblem una falta de respecte per
tots  els  i  les  docents  de  Catalunya,  atacant  la  seva  professionalitat  com a  eina  política  per
centralitzar les competències educatives. 

En primer lloc la política forma part de les ciències socials que s'han d'estudiar a l'escola. Sempre
des d'un esperit crític, perquè cada estudiant tingui criteri propi per decidir que és el millor per ell i
el seu país. A més aprendre valors i a desenvolupar-nos en societat forma part de l'educació. 

Els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament, són els que volen permetre escoles amb
segregació de sexes, els que han fet que la religió catòlica sigui avaluable a l'escola, els que
volen  "españolizar  a  los  niños catalanes"  i  els  que volen introduir  la  lleialtat  constitucional a
l'educació. Aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra l'educació pública,
educació pública que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país.
Ara que volen desmantellar-la des de fa temps, i no només a Catalunya, i això no ho permetrem.
Demanem la correcció pública d’aquestes declaracions i les dimissions del ministre d’educació i el
ministre d’exteriors. 

Ara s’afegeix el fantasma de la intervenció del Departament d’Ensenyament amb l’article 155 a la
qual ens hi oposem frontalment. 

No permetrem que ens toqueu l'educació!

Davant aquests fets, convoquem concentracions davant els ajuntaments de totes 

les capitals de comarca dimecres 25 d'octubre a les 18h.

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)

Associació  d’Estudiants  Progressistes  (AEP)  -  Associació  de  Joves  Estudiants  de
Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Catalunya Laïca -
Federació  d’Associacions  de  Pares  d’Alumnes  d’Educació  Secundària  (FAPAES)  -
Federació  d’Associacions  de  Mares  i  Pares  d’Alumnes  de  Catalunya  (FAPAC)  -
Federació d’Educació de CCOO - Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de
Moviments  de  Renovació  Pedagògica  de  Catalunya  (FMRPC)  -  Federació
d’Ensenyament FETE-UGT - Front d’Estudiants (FdE) - Sindicat d’Estudiants (SE) -
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - USTEC-STEs (IAC)


