MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA I DEFENSAR
LA COMUNITAT EDUCATIVA.
El Ministeri d’Educació ha requerit a la conselleria d’Ensenyament que actuï contra
mestres i directors de 24 escoles i instituts de Catalunya contra els quals hi ha
denúncies concretes de diversos pares que creuen que s’ha manipulat els seus fills.
Amb el requeriment s’ordena a Ensenyament que “restauri els drets conculcats i
exigeixi responsabilitats”, després que “hagi quedat contrastat l’incompliment” dels
docents.
Fonts d’Ensenyament asseguren que s’han rebut tres requeriments amb un total de 40
centres denunciats. Fins el moment, el nombre de centres investigats pujaria als 45 a
través d’una seixantena de denúncies. Entre els 24 centres contra els quals es
demana actuar hi ha un centre de la nostra ciutat, l’IES Can Vilumara.
A part, el titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de Martorell té a les seves mans la
denúncia per delicte d’odi de la fiscalia contra vuit professors de l’IES El Palau de Sant
Andreu de la Barca per les seves intervencions el passat 20 d’octubre on,
suposadament, van criticar l’actuació policial contra el referèndum.
Tots aquests fets situen a l’escola al terreny del debat polític tot rebent unes
acusacions que tenen l’objectiu de banalitzar i desprestigiar la feina dels professors i
són una altra maniobra de destrucció del model d’escola catalana.
D’aquesta manera, el Ministeri d’Educació busca criminalitzar una part del cos docent i
atia una possible divisió social tant a dins com a fora de les aules.
Entenem que l’escola és un espai per educar que no només ha d’ensenyar continguts
acadèmics sinó que també ha d’ensenyar a conviure i ha de promoure el diàleg, la
pluralitat ideològica i el respecte a les aules.
La comunitat educativa disposa de diferents mecanismes a través dels quals es pot
donar resolució als possibles casos de diferències entre la direcció i/o el professorat
d’un centre i les famílies. El lloc on s’ha de parlar els possibles problemes o desacords
és l’escola, no els tribunals.
El ple, a proposta dels grups municipals d’ERC i CiU-PDeCAT adopten els següents
acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a que expressi el seu suport al model
d'escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa davant
d'aquests intents de descrèdit i manipulació malintencionada, tot defensant la
professionalitat dels equips educatius i defensant el dret a la llibertat acadèmica en
l'exercici de la professió docent.
SEGON.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a que es solidaritzi amb les escoles i
instituts i amb els docents encausats per la justícia espanyola per promoure el debat i
la reflexió crítica de l’alumnat i que doni el suport necessari a la tasca docent que fan
els professors i les professores d’arreu del país com els docents de l’IES Can
Vilumara.

TERCER.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció al Consell Escolar de
l’Hospitalet, als centres educatius de la ciutat i AMPA’s, als centres investigats pel
Ministeri d’Educació, als professors de l’IES Can Vilumara, a Som Escola, als serveis
territorials d'ensenyament de Catalunya, a la Taula d’Emergència Docent, a
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis
de Catalunya.

