MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP)
CONJUNTAMENT AMB LA FAPAC I AMB EL SUPORT DE LA PLATAFORMA SOS
ESCOLA PÚBLICA REUS RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE REUS COM A CIUTAT
INSUBMISA A LA LLEI WERT

Tal com es va proposar en una anterior proposta de resolució, la CUP emplaçava a l’Ajuntament
de Reus a obeir el mandat polític que resultés de les urnes i que es posicionés favorablement amb
el procés de ruptura amb l’Estat Espanyol que hi ha engegat a Catalunya.

Com ja portem dient, és el moment de trencar amb l’estat espanyol, i ja fa temps que es realitzen
actes i mobilitzacions massives per tal de defensar aquesta ruptura. Un altre pas, i sense recular,
és el de posar fi a la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), una crida que
també defensa la FAPAC, la Federació d’ Associacions de Pares i Mares de Catalunya.
Aquest plenari ja s’ha posicionat vàries vegades davant de la Llei Wert. El 19 d’octubre de 2012, el
Ple Municipal de Reus ja es va posicionar contra l'avantprojecte de la llei. Més tard, el 24 de març
de 2014, també es va aprovar un moció on es denunciava la implantació d’aquesta, com una llei:
Que promou la posició de diglòssia entre el castellà i el català. La llengua catalana es considera
llengua de segona classe, i per tant, matèria “específica” i no obligatòria, situació que la porta a
ser menystinguda i minoritzada.
Que ataca un model educatiu positiu, d’ èxit i democràtic amb una història de més de 30 anys que
s’ha dut a terme, de manera global, al llarg de tot el territori dels Països Catalans i que ha posat el
català com a llengua vehicular dels aprenentatges.
Que l'objectiu de la Llei Wert és anul·lar els programes d'immersió de les nostres escoles,
menystenir les competències que en matèria educativa té la Generalitat i controlar els continguts
curriculars per recentralitzar l'educació i mantenir el control de l'avaluació per part del govern de
l'Estat Espanyol.
Que aquesta llei introdueix en el currículum escolar els elements més rancis de la dreta espanyola
conservadora, centralista, recalcitrant i homogeneïtzadora, com a funció "modernitzadora" i pretén
recuperar l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió catòlica i una
altra assignatura que s'anomena “Valores Sociales y Cívicos”. Això suposa una greu vulneració del
què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una
alternativa concreta a l’assignatura de religió.
Que la LOMCE representa també una clau de volta més en el procés de privatització,
mercantilització i degradació democràtica de l'escola pública. En aquest últim cas, atempta contra

el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el govern del centre i
converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria.
Per tots aquests motius demanem els següents acords:
Primer.- Que la ciutat de Reus expressi el més ampli rebuig social a totes aquestes mesures i
doni suport a la Xarxa d’escoles insubmises a la LOMCE i a tota escola de Reus que s’hi vulgui
adherir.
Segon.- Que la Ciutat de Reus practiqui la desobediència a la Llei Wert com a acte de ruptura
amb l’estat espanyol i es declari la primera ciutat insubmisa a qualsevol llei i/o reglament que se’n
derivi que vagi en contra de l’actual model d’escola catalana.
Tercer.- Que en cas que aquesta insubmissió suposi accions administratives i/o judicials contra
els responsables polítics o educatius de les escoles de Reus, els regidors i regidores de
l’Ajuntament de Reus, s'autoinculparan davant les instàncies pertinents i així ho traslladaran a la
ciutadania perquè també faci efectiva la seva autoinculpació.
Quart.- Que farà arribar la seva posició d’insubmissió a la Conselleria d’Ensenyament, a les
Associacions de Mares i Pares, a tots els altres ajuntaments dels Països Catalans i el Ministerio de
Eduación.
Cinquè.- Que es donarà suport a totes les accions administratives i judicials que s’endeguin des
de la Generalitat de Catalunya perquè blindi totalment l’escola catalana i els seus docents en
defensa de l’actual model educatiu català, de convivència i de cohesió social
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