
BONA VESPRADA 

És final de curs. Un curs marcat per les reivindicacions de la comunitat 

educativa. Toca ara fer balanç i marcar-nos nous reptes. Cal que ens 

preguntem què ha passat durant aquests nous mesos. 

Des de setembre han estat 9 mesos de reivindicació, sota un nom- El de la 

Plataforma per l’Ensenyament Públic-  i una lema - Amb Aquesta Educació 

Font de Mora Dimissió-. Amb aquesta base,   milers 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 novembres per demanar la dimissió 

del Conseller,  la nostra web (fontdemoradimissio.org) acumula més de 

100.000 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. 

La pregunta és obligada?  I tot això ha valgut la pena? Hi han dos possibles 

respostes i actituds posteriors que es poden despendre.  

La primera és la que pregonen els nostres governants, amb Camps i Font de 

Mora al capdavant ,s’afanyen a  afirmar que no, que no ha valgut la pena, que 

hem perdut el temps, que els resultats electorals recents confirmen que els 

valencians i valencianes donen suport al seua política educativa. 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 i fer-nos creure que la nostra és una visió residual. 

Intentaran un cop més que ens tanquem a casa, creiem-nos minoritaris, 

intentant que no expressem el que pensem, silenciar-nos,  perquè com a 

minoria serem rebutjats. 

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 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 ens som milers més, si no tots, 

els que compartim aquests valors. Si més  no, no és responsabilitat nostra que 

cap opció política siga capaç de transformar aquesta voluntat en un suport a les 

seues polítiques. Nosaltres defensem el canvi de polítiques educatives i valors,  

els polítics i partits que els deuen dur a terme no és cosa nostra.   

Això si, els nostres valors es porten un cop més a denunciar la demagògia de 

Camps i Font de Mora, la seua victòria a les eleccions europees res té a veure 

amb  el que pensen els valencians i valencians sobre la situació del sistema 

educatiu, i encara que així fos, no anem a renunciar a la defensa 

l’ensenyament públic de qualitat, aquest és un reclam irrenunciable sense el 

qual la societat valenciana està abocada a l’abisme econòmic i social. Es tracta 

d’un dret universal, un conquesta de la revolució il·lustrada, i no donarem un 

pas enrere en aquest sentit.  

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.  

 

Anem a continuar reivindicant a partir del mes de setembre el compliment del 

les 13 mesures de la Plataforma, les mobilitzacions van a continuar, el nostre 

repte és superar el nivell mobilitzador d’aquest curs, i ho anem a aconseguir. 

No dubteu que si mantenim la pressió tard o prompte aconseguirem el nostre 

propòsit. Ens retrobem a setembre, amb més tancaments, concentracions,  

més suport als companys de Monforte del CID i Enguera, i tot això, amb un 

nom-Plataforma per l’Ensenyament Públic- i  amb un lema: Amb Aquesta 

Educació Font de Mora Dimissió.  

 

Moltes Gràcies a totes i tots 

 

 

 

 

 


