El Punt Avui, 03.09.2014

Escola demana suport institucional contra
l'“assetjament” d'Educació al Ciutat de Cremona
Sol·licitarà que es pronuncien sobre l'actuació policial de hui a les
Corts, el síndic de greuges i la Xarxa Vives
Escola Valenciana ha decidit demanar el pronunciament de diverses institucions sobre
la “situació excepcional” que s'ha viscut aquest matí en el col·legi Ciutat de Cremona
d'Alaquàs, on la policia ha intervingut –a petició de la Conselleria d'Educació– per
desallotjar un grup de pares que protestaven en contra de la supressió de l'única unitat
d'infantil de tres anys.
Així, l'entitat cívica sol·licitarà aquesta setmana a les Corts valencianes, el síndic de
greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Xarxa Vives d'Universitats i l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua que es pronuncien sobre “l'assetjament policial de la
consellera d'Educació al CEIP Ciutat de Cremona el dia que l'alumnat ha començat les
classes”, expressa en un comunicat.
Escola, que forma part de la Plataforma per l'Ensenyament Públic –convocant de la
protesta– lamenta que la imatge de l'inici de curs siga la de la policia desallotjant les
famílies d'una escola pública que “lluita per la seua supervivència i de pares i mares que
estan cansats de sentir dir a M. José Català que els tanca l'escola per la davallada de la
natalitat, quan justament enguany ha augmentat la xifra d'alumnat matriculat a les
escoles i M. José Català ha obert algunes unitats en castellà pràcticament buides. Una
incongruència”.
En el text, el president de l'entitat, Vicent Moreno, acusa la consellera M. José Catalá de
negar-se a dialogar i consensuar amb la comunitat educativa i de “promoure la repressió
policial a les escoles”.
Moreno també qualifica d'“exemplar” la lluita del Cremona per evitar la mort de l'escola
durant el passat curs i subratlla la solució a què havien arribat les famílies afectades: dur
els fills i filles a una aula del centre que pertany a l'Ajuntament d'Alaquàs i que
professorat voluntari fera les classes. “Hui sis mestres interins i jubilats han intentat
acomplir aquest propòsit, però la policia els ha desallotjat, també, per imperatiu de M.
José Català”.

