MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA

Darrerament, la comunitat educativa catalana -professorat, estudiantat i famílies- ha
estat objecte d’un seguit d’atacs per mitjà de declaracions demagògiques, vexatòries i
difamatòries dels senyors Xavier García Albiol i Alfonso Dastis en nom del PP i de Toni
Cantó en nom de Ciutadans al Congrés de Diputats i les seves conseqüents
manipulacions informatives a les quals s'hi presten certs mitjans de desinformació.
En el contingut d'aquestes difamacions, aquestes veus malintencionades qüestionen els
continguts ensenyats a les escoles de Catalunya, tant pel que fa als valors transmesos
com a la consecució de les competències, especialment en llengua espanyola, per part
de l’alumnat. Afirmen que la mainada no aprenen la llengua castellana a l’escola, o que,
fins i tot, s'educa els infants en l'odi a Espanya.
Els atacs a la nostra escola no es limiten al marc legal sinó que posen en qüestió la
professionalitat dels docents i, amb un menyspreu intolerable, els acusen d’adoctrinar
els nens i les nenes i de fer la seva feina condicionats per una suposada filiació política i
com la part visible d'una xarxa perversa creada des del moviment independentista
català. Aquestes falsedats atempten contra la dignitat dels nostres mestres i professors.
Els professionals de l'educació exerceixen amb vocació i passió la seva tasca docent,
malgrat les mancances de recursos evidents, i ofereixen a infants i joves les eines
necessàries per desenvolupar-se en la vida adulta amb plena autonomia personal de
pensament i d’opinió per tal de tenir visió crítica vers el món que els envolta.
Mestres , professores i professors ho fan transmetent els valors de la democràcia, del
respecte, de la diversitat, de diàleg i de la tolerància, tal com ho van fer els dies després
de l'1 d'octubre. Aquests polítics difamadors, s'han preguntat com es devien sentir els i
les mestres, i el professorat en general per gestionar l'estat d'angoixa, ràbia i màxima
tristesa en els nostres centres educatius el dia 2 d'octubre? Aquest professorat que se'l
titlla «d'adoctrinador» va agafar les regnes de la seva gran professionalitat i va parlar
de tot allò que havia passat, si el seu alumnat ho demanava, perquè aquest alumnat
necessitava parlar-ne, i ho va fer de manera tranquil.la, pacífica i transversal acollint-se
a la mediació i a la resolució de conflictes com altres vegades s'ha fet en les nostres
escoles i instituts.
L’escola catalana és un exemple mundial d’avançada pedagògica. En cada moment
històric, la societat catalana ha inclòs els corrents pedagògics més avançats entre
aquells que renovaven alhora que posaven al dia les maneres i les formes de fer classes
en cada un dels centres escolars. Sempre hem reconegut un sistema educatiu català
lliure, democràtic, de qualitat, plural, intercultural, acollidor, respectuós i coeducador,
que transmet valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones.

És per tot això que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Reus l'adopció dels
següents ACORDS:

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus al model educatiu català, fent
especialment esment al seu paper en la cohesió social, en la compensació en les
desigualtats dels orígens i la integració escolar de tot l’alumnat. Aquest model educatiu
té la voluntat de conformar una ciutadania crítica i responsable identificada amb una
cultura comuna en la qual la llengua catalana és un factor bàsic per la cohesió social.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Reus a tot el col·lectiu que conforma la
comunitat educativa -professorat, estudiants i famílies- agraint-los el seu compromís i
la seva professionalitat. L’Ajuntament de Reus sempre serà al costat de la comunitat
educativa que vetlla, amb estima i passió, pel desenvolupament integral dels nostres
infants i joves.
Tercer.- Que es faci arribar als membres del PP Dastis, Méndez de Vigo i Xavier Garcia
Albiol, i a Inés Arrimadas i Toni Cantó de Ciutadans, una carta amb una demanda de
rectificació per les seves paraules en aquests sentit. Alhora, mostrem la nostra
preocupació per les declaracions falses, sense proves ni evidències, que fan diversos
polítics amb la intenció de recollir vots i mitjans de comunicació amb la intenció
d’ampliar audiència.
Quart.- Donar suport a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en
les accions judicials que emprengui en defensa de l’escola catalana.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, al Grup Parlamentari de Ciutadans de Catalunya president del Govern
espanyol, al Ministre d’Afers Exteriors del citat Govern, i als següents sindicats i entitats:
USTEC-STEs, UGT, CCOO i CGT, Federació d’Empleats de Serveis Públics de
l’Ensenyament, Somescola, Federació d’Associacions de Pares de Catalunya i Associació
d’Inspectors d’Educació de Catalunya.

