
 

 

 

MANIFEST DE LA PLATAFORMA PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

NOU CURS, NOVES MOBILITZACIONS 

Ja ha començat el curs 2009-10. Un any més l’Escola Pública torna a ser 
referent de qualitat, integració i de professionalitat. Un any més els resultats del 
sistema educatiu públic estan molt per damunt del sistema privat. 

I tot això gràcies al treball i esforç de la comunitat educativa. Mestres, pares i 
mares, i alumnes hem aconseguit sobreposar-nos a la incompetència en 
matèria educativa del govern valencià, encapçalada pel seu president, 
Francisco Camps, més preocupat en els escàndols interns que en la gestió dels 
recursos públics, i seguida pel Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora. 
Un Conseller que lluny de ser cessat o haver dimitit continua en el càrrec, 
després d’un any de despropòsits, autoritarisme i confrontació.  

Amb gestos com aquest i amb la continuïtat del Conseller, Camps pretén 
mantindre el pols a la comunitat educativa. Un pols que dura ja més d’un any, i 
que continuem afrontant des de la unitat, amb un nom, el de la Plataforma per 
l’Ensenyament Públic-  i una lema - Amb Aquesta Educació Font de Mora 
Dimissió-.  

Amb aquesta base, milers de persones han acudit a les més de 100 
concentracions a totes les comarques; milers de pares, mares, alumnes o 
docents han participat en els més de 300 tancaments en centres,  80.000 
persones van eixir al carrer el 29 de novembre per demanar la dimissió del 
Conseller,  la nostra web (fontdemoradimissio.org) acumula més de 120.000 
entrades, vam aconseguir una moratòria per a ciutadania en anglés i l’obertura 
d’un procés negociador. Un procés que no ha estat satisfactori, i per això el 23 
d’abril vam pintar el País de groc,  i el 28 d’abril vam anar a la vaga: que va 
tenir un extraordinari seguiment del 70% del professorat i 90% de l’alumnat. I 
com a punt final, més de 100.000 persones van eixir al carrer a València, 
Alacant i Castelló aquest mateix dia de la vaga. Entre mig, centenars 
d’activitats i propostes de reivindicació sorgides de baix cap a dalt a tots els 
pobles amb gran èxit de participació. El resultat de les mobilitzacions ha estat 
sorprenent i l’actitud de la comunitat educativa mereix un excel·lent.  Moltes 
gràcies. 

L’estratègia del president Camps passa per abocar-nos a pensar que hem estat 
perdent el temps, que no anem a aconseguir res, per això Font de Mora 



continua al capdavant d’Educació. Aquesta és la seua línia estratègica, que 
repetiran i que tindrà com a objectiu incidir en la consciència col·lectiva del 
nostre moviment, desmobilitzar-nos, desacreditar les nostres reivindicacions. 
Intentaran un cop més que ens tanquem a casa, creiem-nos minoritaris, 
intentant que no expressem el que pensem, silenciar-nos. Saben que si durant 
aquest curs apaguen la mobilització hauran guanyat la partida, i continuaran 
amb la debilitació de l’escola pública.  

Ja us avancem que aquesta opció no és la que contempla la Plataforma per 
l’Ensenyament Públic. Les entitats que formem part de la Plataforma per 
l’Ensenyament Públic creiem fermament en els valors que centren la nostra 
reivindicació: volem una escola pública, valenciana i de qualitat, i creiem en la 
participació cívica i en una manera més efectiva de gestionar el recursos 
públics del sistema educatiu.  

Més de 200.000 valencians i valencianes han participat a les nostres 
mobilitzacions, som ja un dels moviments de referència de la història 
democràtica del nostre país.  Estem segur que en som milers més, si no tots, 
els que compartim aquests valors.  

Us animem a fer una reflexió: Algú hagués apostat a setembre per l’èxit de les 
mobilitzacions posteriors? Ni els més optimistes ens hagueren pronosticat el 
suport que les reivindicacions de la Plataforma han rebut. I encara més: Fins on 
hagués arribat la deriva del govern valencià de no trobar-se amb el nostre 
moviment enfront?  
 
Per tant, cal continuar treballant. Som optimistes, i ho som perquè tenim la raó. 
La raó que ens dóna el treball i esforç del dia a dia com a usuaris del sistema 
educatiu valencià.  
 
Continuarem reivindicant a partir del mes de setembre el compliment de les 13 
mesures de la Plataforma, les mobilitzacions continuaran fins que hi haja un 
canvi en la política educativa del govern, i ho anem a aconseguir. No dubteu 
que si mantenim la pressió tard o prompte aconseguirem el nostre propòsit.  
 
Moltes gràcies a tots i totes 
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