
L’Associació d’Agitació Cultural de Ponent amb CIF: G25559287  i domicili al carrer del
Nord, núm. 4 de Lleida,  d’acord amb el que disposa el Règim de Sessions Plenàries i
Normes de Funcionament del Ple, presentem al Ple d’aquesta Corporació del mes de
novembre de de 2017 la següent

MOCIÓ  

DE SUPORT A L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA

En les darreres setmanes el sistema educatiu català i la comunitat educativa han rebut
un greu atac a la seva tasca i a la llibertat de càtedra, se’ls acusa d’adoctrinament i de
potenciar  l’odi  entre  comunitats  i  individus.  Faltant  no  només  a  la  veritat  sinó  al
respecte i la dignitat de tota la comunitat educativa.

Les  i  els  mestres  treballen  per  transmetre  als  i  les  alumnes  els  valors  de  la
democràcia,  del  respecte,  de la  diversitat,  de  diàleg  i  de  la  tolerància.  El  sistema
educatiu català, des de les llars d’infants fins a la universitat, passant per les escoles
d’adults  i  els  centres  de  formació  professional,  és  una  peça  clau,  de  demostrada
eficacia, en el treball de la cohesió social i de la diversitat de les diferents cultures i
nacionalitats que es troben en la nostra societat.

Cal destacar que els alumnes catalans han assolit els objectius curriculars i acadèmics
fixats per cada etapa,  i  cal  remarcar no sols el  coneixement  de les dues llengües
oficials del nostre país, el català i el castellà de manera més que provada, i fins i tot en
el  cas  d’aquesta  última,  milloren  la  mitjana  estatal  per  sobre  de  comunitats
monolingües, segons dades del mateix Ministeri d’Educació de l’Estat Espanyol, sinó
també l’alt grau de coneixement assolit en altres llengües com l’anglès o el francès. 

El sistema català és un model provat que funciona i que garanteix l’aprenentatge de
les llengües amb naturalitat, que treballa per oferir als infants i joves el que necessiten
per  al  seu  desenvolupament  global  per  construir  una  societat  més  cohesionada,
democràtica i lliure.

Denunciem que en els darrers anys s’han eliminat hores lectives de català a través de
sentències judicials, com ara les que han imposat en alguns centres un 25% d’hores
de classe en castellà sense atendre raons pedagògiques. En aquests moments alguns
portaveus d’organitzacions polítiques emeten afirmacions falses, infundades i amb la
voluntat  clara  d’enganyar  i  manipular  l’opinió  pública  sobre  el  valor  i  la  tasca  de
l’escola catalana.

La  Federació  d’Associacions  de  Mares i  Pares  de  Catalunya  (Fapac),  l’Associació
d’Inspectors  d’Educació  de  Catalunya  (AIEC),  que  aplega  el  90% d’inspectors  de
Catalunya, el sindicats d’ensenyament i nombroses entitats i organitzacions vinculades
a l’educació i  el lleure denuncien com a falses les acusacions a l’escola catalana i
apunten als interessos partidistes que hi ha darrera de les mateixes.

És  per  aquests  motius  que  l’Associació  d’Agitació  Cultural  de  Ponent  proposa  els
següents 



ACORDS:

Primer.-  Que l’Ajuntament de Lleida doni suport públic a tot el col·lectiu de mestres i
docents  de  Catalunya,  des  de  llars  d’infants  fins  a  la  universitat,  i  en  especial  a
aquelles persones denunciades de manera injusta.

Segon.-  Que l’Ajuntament de Lleida emeti un comunicat públic de suport a l’Escola
Catalana  davant  els  atacs  soferts  en  les  darrers  setmanes,  destacant  el  valor  de
l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la
qualitat educativa, i que posi en valor l’alt nivell d’aprenentatge de les llengües. 

Tercer.-  Defensar la llibertat de càtedra de tots els professionals del mon educatiu,
dret fonamental reconegut i protegit per l’article 20 de la Constitució Espanyola. 

Quart.-  Rebutjar  de  forma  ferma  la  possible  aplicació  de  l’article  155  en  matèria
educativa. 

Cinqué.-  Comunicar  els  acords  d’aquesta  moció  als  sindicats  amb  presència  a
Ensenyament (USTEC, CGT, CCOO, UGT), a la Federació d’Associacions de Mares i
Pares  de  Catalunya  (Fapac),  ),  L’Associació  d’Inspectors  d’Educació  de Catalunya
(AIEC) i a la Marea Groga de Catalunya.

Oriol Rebull Jornet

Lleida, 14 de novembre de 2017

AL SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA
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