MOCIÓ DE SUPORT ALS DOCENTS DE LA GARROTXA I DEL CONJUNT DEL PAÍS
Arran dels greus esdeveniments que estan envoltant el col·lectiu docent català, diversos sindicats i
col·lectius del món educatiu han impulsat la Taula d’Emergència Docent: ADIC Ensenyament, ANC
(Sectorial d’Educació), CGT Ensenyament, Docents per la República, Intersindical-CSC, UGT, USTEC·STEs
(IAC).
L'onada de manipulació mediàtica i de persecució judicial ha volgut afectar també a la Garrotxa, tal com
van informar diversos mitjans de comunicació locals després que TV3 i Catalunya Ràdio revelessin que el
govern espanyol havia investigat 54 suposats casos d’adoctrinament en centres educatius de Catalunya.
Els límits que s'han creuat evidencien la situació d'emergència en què ens trobem, que posa en risc l'espai
de confiança que són, i han de seguir sent, els centres educatius. Des de l’administració pública cal vetllar
per garantir que els docents continuïn realitzant la seva tasca amb professionalitat i allunyats
d’assenyalaments mediàtics amb finalitats polítiques i partidistes.
Per tot això, l'Ajuntament d'Olot assumeix els següents
ACORDS
1. Expressar el suport als docents que són objecte de la repressió mediàtica, judicial i policial; tant en
els casos de Sant Andreu de la Barca i la Seu d'Urgell, com en la resta.
2. Renovar el compromís de continuar donant suport a tots els centres educatius de la nostra ciutat i
comarca en la seva defensa dels valors democràtics, la cultura de la pau i l'esperit crític; pilars
bàsics perquè els futurs ciutadans i ciutadanes construeixin una societat justa, democràtica i
participativa.
3. Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres
procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana.
4. Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre professorat. Que es faci
públic l’informe de la inspecció educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport
públic al professorat.
5. Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ensenyament
públic català, que és l’escola de tots i totes.
6. Traslladar aquest acord als centres educatius de la Garrotxa, al Col.lectiu de Mestres de la Garrotxa,
als sindicats i entitats impulsores de la Taula d’Emergència Docent (TED), al Marc Unitari de la
Comunitat Educativa (MUCE), a la FAPAC, als Moviments de Renovació Pedagògica i a la delegació
territorial d’ensenyament de Girona.
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