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Clam de suport a l'escola catalana
La manifestació l'organitzen una quarantena d'entitats sota el lema "L'escola
catalana, democràtica i cohesionadora, no té por" per protestar per les
acusacions d'adoctrinament contra els docents i per defensar el model d'escola
catalana
Marxa multitudinària en favor de l'escola catalana després de les acusacions d'adoctrinament
contra els docents i en defensa el model d'immersió lingüística. La convocatòria és d'una quarantena
d'entitats i associacions, entre les quals hi ha l'ANC, USTEC-STEs, Som Escola o la FaPaC.
Malgrat la pluja, 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat sota el lema
"L'escola catalana, democràtica i cohesionadora no té por". La intenció de la manifestació és donar
suport a totes les persones de la comunitat educativa que han estat denunciades darrerament,
sobretot després del referèndum de l'1-O, i animar els docents a no cedir "ni un mil·límetre" en la
defensa d'una educació crítica, inclusiva i democràtica. Precisament, el sindicat USTEC-STEs ha
donat a conèixer que, en els últims mesos, el Departament d'Ensenyament ha rebut fins a 59
denúncies per adoctrinament a les escoles.
Aquesta manifestació arriba setmanes després que el Govern central mostrés la voluntat
d'introduir l'opció lingüística a la preinscripció escolar a Catalunya, que va provocar el rebuig de la
comunitat educativa. Els convocats han cridat a la gent a sortir al carrer per defensar l'èxit del
model d'immersió lingüística a les escoles.
La manifestació ha estat secundada per tots els partits polítics catalans, a excepció de Ciutadans i el
PP. Entre els assistents hi destaca la presència del president del Parlament, Roger Torrent. El
color verd ha estat molt present el passeig de Gràcia. Les entitats convocants havien demanat els
manifestants que portessin posada una peça de color verd, tal com es feia durant les
manifestacions de l'anomenada marea verda que es va fer a les Balears l'any 2013, contra el
model de trilingüisme que volia imposar el govern de Bauzà.
La manifestació ha sortit a les 17 h de la confluència del passeig de Gràcia amb la plaça de
Catalunya, i avançant fins al final del passeig de Lluís Companys, on s'han llegit uns parlaments i
actuacions musicals, entre les quals hi hagut la del raper Valtonyc, condemnat a tres anys i mig
de presó per una cançó i el grup The Harlock, on toca Roger Español, l'home que va perdre un ull
durant les càrregues policials de l'1-O.
Els actors, Marc Martínez i Sara Espigul han estat els encarregats de llegir el manifest que ha
denunciat els atacs que el seu entendre pateixen els docents per part de l'estat espanyol.
Posteriorment, també han llegit els seus parlaments representants dels estudiants, dels mestres
i dels pares. Mercè Terès, del SEPC ha parlat en nom de la comunitat d'estudiants i ha reclamat
unitat a les aules per defensar el model lingüístic actual. A més, ha afirmat que els estudiants
sempre es mobilitzaran en defensa de l'escola pública i la llengua.
Després, ha parlat Ramon Font com a portaveu del sindicat majoritari de mestres, l'USTECSTEs, que ha tingut unes paraules de suport a tots els mestres denunciats aquests últims
mesos, entre els quals hi ha ell mateix. Font ha assegurat que la feina dels mestres és garantir la
igualtat d'oportunitats i per això, afirma, que el millor és ensenyar el català a les aules. "No
deixarem de fer-ho per molt que ens amenaceu" ha sentenciat.
En nom de les famílies, ha parlat Maria Gassol de la FaPaC, que ha afirmat que el projecte
educatiu no ha suposat mai cap problema i que el seu entendre ara se l'està utilitzat per dividir
amb fins partidistes. "No podem deixar que toquin una eina tan important per a la cohesió" ha dit
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Gassol. A l'escenari també ha pujat Albano Dante Fachin, que no ha parlat com a polític, sinó com
a exemple d'una persona que va arribar a Catalunya ja d'adolescent i va aprendre català gràcies al
model d'immersió lingüística. Fachin ha fet una defensa aferrissada del model d'escola a Catalunya.
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Potser t'interessa: La comunitat educativa: Ni un pas enrere,Reforçar el model d'Escola Catalana.
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