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Davant els recents atacs difamatoris que un cop més ha rebut l’educació 

pública valenciana, des del Consell de l’Estudiantat de la Universitat 

Jaume I ens veiem obligats a denunciar dits abusos afirmant que: 

El que estem veient aquestos dies no és més que la posada en pràctica d’una 

campanya d’assetjament i desprestigi contra els professionals de l’educació 

pública, que preocupats per la dura situació que pateix el nostre sistema 

educatiu mostren el seu rebuig contra les dures retallades impulsades des del 

govern central i potenciades per l’autonòmic. La intenció de la dreta 

espanyolista, un cop més, és destruir l’educació pública, en favor dels centres 

privats, amb l’objectiu de convertir un dret fonamental en un servei totalment 

elitista en detriment de les majories socials. 

La seua intenció és clara, primer va èsser bolonya, després les aberrants 

pujades de les taxes universitàries, la mercantilització dels estudis i les 

investigacions universitàties, etc. Mentrestant als instituts el proper curs entrarà 

en vigor la nova llei educativa (LOMQE) de Wert, la qual suposarà una tornada 

a les polítiques educatives franquistes dels anys 50. A causa de la forta 

indignació i el gran rebuig que tot açò està generant, per tal de desviar l’atenció 

i generar la por entre els opositors a la destrucció de l’ensenyament públic, 

estan iniciant una cacera de bruixes que per les formes (amb denúncies 

anònimes) recorda a temps tèrbols de la nostra història. 

Per tant, volem remarcar que els únics responsables de l’empitjorament de 

l’ensenyament públic valencià són aquells que, dia rere dia, amb les seues 

polítiques conservadores, capitalistes i centralistes, intenten ofegar-lo. 
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Són aquestes mateixes persones les que avui, per mitjà de les seues “NNGG” 

s’encarreguen de difamar, perseguir i coaccionar les víctimes de la seua 

política privatitzadora i elitista. I ho fan amb covardia, de forma totalment 

hipòcrita, intentant criminalitzar el professorat crític de la pública, mentre 

financien amb els diners del poble centres privats i concertats que són els que 

realment es dediquen a adoctrinar els seus alumnes (com recentment hem vist 

als mitjans de comunicació). 

Per últim, volem encoratjar a seguir en la mateixa línia de protesta i mobilització 

a aquells mestres, professors i estudiants que malgrat patir les retallades i la 

persecució continuen ferms en la lluita per conseguir una educació del poble i 

per al poble. 

Lluitar per un ensenyament públic, popular i de qualitat no és cap delicte. 

El futur de l’universitat serà popular o no serà. 

 

Castellò de la Plana, a 28 de març de 2013. 


