
Nota de premsa de l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya 
(AEB) 
 
 
 
El Defensor del Poble adverteix al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat que ha de garantir la neutralitat a les escoles.  
 
 
 
L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) ha rebut una 
comunicació del Defensor del Poble en la qual informa que ha instat a la 
Generalitat i en particular al Departament d'Ensenyament perquè compleixi 
plenament amb el deure de neutralitat, davant les nombroses queixes que ha 
plantejat la AEB per la utilització política separatista dels centres educatius. 
 
 
 
El passat 19 d'octubre la AEB va lliurar al Sr. Fernández Marugán l'informe: 
“Instrumentalització nacionalista del sistema educatiu a Catalunya: el cas de l'1 
d'octubre” (https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf ), 
que recull un gran nombre d'evidències que demostren que entorn del 
referèndum il·legal de l'1 d'octubre els centres d'ensenyament primari i 
secundària, i també les universitats catalanes van ser instrumentalitzats de 
manera abusiva per part de la Generalitat, amb la connivència, ja sigui per 
acció o omissió, de gran part de les autoritats educatives (directors), de 
professors i de sindicats i associacions de pares i mares, (AMPAS) davant la 
inacció dels inspectors d'ensenyament. 
 
En la seva resposta, Fernández Marugán fa referència també a les queixes 
(adjuntes) que van ser presentades per la AEB davant els Serveis Territorials 
d'Ensenyament sobre l'ús d'instal·lacions educatives per a la realització d'actes 
polítics, com per exemple les realitzades a l'Escola Els Alocs i Escola del Mar. 
Aquestes queixes han estat arxivades per la inspecció educativa catalana. 
 
 
 
No és la primera vegada que el Defensor del Poble crida l'atenció sobre la falta 
de neutralitat dels centres educatius catalans. Així, en una declaració formulada 
al setembre d'aquest any proclamava que la llibertat d'expressió té com a límit 
el principi de neutralitat ideològica en les institucions. Igualment, en la 
intervenció que va realitzar en la Comissió Mixta Congrés-Senat va afirmar que 
“si s'utilitza el sistema educatiu per a la promoció de determinades idees o 

valors en menyspreu d'unes altres, s'està trencant l'objectiu de l'educació i 
soscavant els principis bàsics d'un sistema democràtic”. 
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