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Mestres i pares defensen
el model educatiu català

a El Marc Unitari de la Comunitat Educativa exigeix que el govern espanyol “no toqui” l’educació a
Catalunya a Condemna les acusacions de diversos polítics d’adoctrinament a les aules catalanes
Judit Larios
BARCELONA

Centenars de municipis
de tot Catalunya van viure
ahir concentracions del
Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
contra les acusacions
d’adoctrinament a les escoles per part de diversos
polítics espanyols. Amb el
lema “No ens toqueu l’educació”, la comunitat educativa i els mestres van ser
els protagonistes davant
dels ajuntaments. La plaça Sant Jaume de Barcelona es va omplir de professors que defensaven el model educatiu català. “Nosaltres ensenyem en l’esperit crític, buscant que els
alumnes generin els seus
propis discursos i opinions, però no adoctrinem”, al·legava el portaveu nacional del sindicat
Ustec, Ramon Font. Feia
referència així a les declaracions del president del
PP a Catalunya, Xavier
García Albiol, que fa uns
dies va assegurar que “en
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la majoria d’escoles catalanes s’ensenya a odiar Espanya”.
El MUCE va exigir la dimissió del ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, per haver plantejat introduir el principi de “lleialtat constitucional” en
l’educació i centralitzar
les competències educati-

ves. També demanen que
abandoni el càrrec el ministre d’Afers Estrangers,
Alfonso Dastis, que en una
entrevista en una televisió
francesa va respondre
afirmativament quan el
periodista li va preguntar
si és cert que a les escoles
catalanes “es pot ensenyar francès, anglès i ale-
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“Ens acusen
d’adoctrinament en un
país en què s’ensenya
el parenostre a les
escoles”
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és la línia de bus de Montcada que la comunitat educativa del municipi va tallar
ahir durant la protesta.

many però no espanyol”.
Font afirmava que “la immersió lingüística és, segurament, la política
d’educació amb més èxit
d’aquest país perquè ha
aconseguit que qualsevol
nen, independentment de
si ha nascut o no a Catalunya, parli correctament
tant el català com el castellà”, i assegurava que totes
les acusacions “només són
propaganda política per
justificar la intervenció
del sistema educatiu amb
l’article 155”.
“Els mateixos que acusen el professorat d’adoctrinament són els que volen permetre escoles amb
segregació de sexes i els
que han fet que la religió
catòlica sigui avaluable a
l’escola”, afirmava la comunitat educativa en el
manifest llegit davant del
consistori. Un atac que,
denunciaven, suposa una
“falta de respecte” cap als
professors.
Sobre les amenaces del
govern espanyol d’acomiadar els funcionaris que no
obeeixin les mesures del
155, Font confia que no serà “una purga del professorat català”.
Per la seva banda, el Ministeri d’Educació està estudiant presentar un tercer requeriment contra
Ensenyament després de
rebre noves denúncies sobre adoctrinament i assetjament a alumnes no independentistes en centres
educatius catalans. ■
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No ens ho podem permetre

D

urant les darreres setmanes, amb la intensificació
del conflicte polític entre
Catalunya i Espanya, hem assistit
a diferents posicionaments de les
empreses del nostre país. Unes
canvien de seu social, altres es
queden i un tercer grup estudia
marxar a altres racons de món.
Per la nostra banda, les empreses
i entitats del tercer sector hem
anat explicant que les nostres organitzacions ni poden ni volen
deslocalitzar-se, i que no té cap
sentit canviar de seu social quan
la nostra raó de ser és atendre
des de la proximitat i l’arrelament
al territori les persones més vulnerables de la nostra societat.
Avancin com avancin els esdeveniments, el tercer sector social

continuarà treballant al servei de
les persones del nostre país. Que
ningú en dubti. Però per fer-ho
necessitem garantir la viabilitat i
la sostenibilitat empresarial de les
nostres entitats, així com les condicions laborals dels nostres professionals. Per això s’han encès
totes les alarmes en confirmar
que la intervenció dels comptes
de la Generalitat per part de l’Estat pot suposar, a criteri del Ministeri d’Hisenda, la paralització
de les resolucions definitives de
subvencions destinades a activitats i projectes socials.
A hores d’ara, aquest bloqueig
afecta 307 entitats que havien de
rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la direcció general
d’Acció Cívica i Comunitària, i 224

associacions que havien de percebre 5,51 milions d’euros de la
direcció general de Joventut. No
només es veurien compromesos
els programes d’enguany, sinó
també els previstos per al 2018,
molts dels quals no podrien executar-se. S’estima que la mesura
podria afectar uns 1.300 professionals i 900.000 persones ateses pels serveis.
Més enllà de consideracions
polítiques, i de com es resolgui la
situació, des de la Confederació
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya creiem que és
inacceptable que les conseqüències del context i del conflicte recaiguin en els col·lectius més vulnerables i posin en risc la viabilitat i la sostenibilitat econòmica

de les organitzacions no lucratives que treballen en l’àmbit comunitari i d’atenció a les persones. La nostra societat no es pot
permetre que es posi en risc el
suport als més castigats socialment i econòmicament. Ens hi juguem la cohesió social del país.
Cal garantir la cobertura dels
drets socials, la continuïtat de les
activitats que desenvolupen les
organitzacions no lucratives i el
conjunt del teixit associatiu del
país. Des de la dimensió socioempresarial del tercer sector, alertem de l’impacte que aquest bloqueig tindrà en la sostenibilitat
econòmica de les organitzacions i
en els professionals contractats.
També des d’aquesta dimensió, la confederació fa anys que
alerta que el sistema de finançament és clau per avançar cap a la
qualitat de l’ocupació del tercer
sector social i la sostenibilitat del
sector. No pot ser que serveis fo-

namentals per construir una societat més inclusiva i cohesionada s’estiguin finançant mitjançant
fórmules tan discrecionals com
les subvencions.
Tal com vam fer per carta
adreçada al ministre Montoro i al
delegat del govern a Catalunya,
signada conjuntament amb la
Taula del Tercer Sector, des de les
organitzacions representatives
del tercer sector social de Catalunya reclamem que activin els mecanismes necessaris per revertir
aquesta situació i garantir la cobertura dels drets socials de la
ciutadania. Finalment, i en coherència amb els manifestos que
hem fet en les darreres setmanes
en el marc de la Taula per la Democràcia, de la qual formem part,
refermem el nostre compromís
amb la defensa dels drets i les llibertats, com a valors indissociables del tercer sector social que
representem.

