
 

 

MANIFEST DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

EN SUPORT AL DIRECTOR DE L’IES LAS NORIAS DE MONFORT 

 

 

Consumat el despropòsit de l'expedient obert al nostre company i director de l’IES Las 

Norias de Monfort, a través de resolució definitiva, en la qual se li aplica una sanció de 

suspensió de funcions durant 20 dies, la Plataforma per l’Ensenyament Públic,  

 

MANIFESTA:  

 

1 . Volem reiterar ara més que mai el nostre suport i solidaritat amb el nostre company. 

Ens sentim expedientats/des i sancionats/des.  

2 . La nostra més absoluta repulsa pel que considerem un atropellament a la dignitat i 

categoria professional de José Luís, executat a través d'una prova de poder injusta, 

irresponsable i impròpia d'una Administració que s'identifica com a “Educativa”. 

3 . Accions com aquesta ens confirmen la sospita d'estar assistint al desmantellament 

d'un sistema de llibertats que ha costat molt d’aconseguir i que sembla no encaixar en 

l'actual Administració Educativa.  

4 . Considerem que aquesta sanció “castiga” a una persona de gran vàlua professional 

i humana per participar en accions reivindicatives que precisament defensaven uns 

principis d'atenció i qualitat educativa danyats per les decisions d'un Conseller 

d'Educació i el seu equip de seguidors lleials que en el seu particular camí de 

despropòsits freguen amb freqüència el ridícul.  

5 . Malgrat aquesta política repressiva seguirem lluitant i denunciant davant la societat 

tot allò que supose un atac contra el dret del nostre alumnat, dels nostres fills i filles, 

a participar d'una escola pública de qualitat en una societat lliure i democràtica.  

6 . Finalment, animem a tota la ciutadania que s'alliberen dels lligaments que nuen la 

nostra consciència i la nostra veu i donen suport a les accions legítimes de crítica i 

denúncia de qualsevol persona que, revestida de càrrec polític -del signe que siga- o 

de responsabilitat en l'Administració, s'oblida per a qui treballa. 

 

“La pitjor forma d'injustícia és la justícia simulada”  

Plató  

 

València, a 23 de febrer de 2010 


