
NOTA DE PREMSA DE “PER UNA ESCOLA DE TOTS” 

CONCENTRACIÓ PER DONAR SUPORT ALS ALUMNES DE L'INSTITUT EL PALAU DIUMENGE 

QUE VE, 17 DE JUNY, A SANT ANDREU DE LA BARCA SOTA EL LEMA “¡NI SECTARISME, NI 

ADOCTRINAMENT! PER UNA ESCOLA DE TOTS”. 

Les associacions 

AIXECA’T-LEVÁNTATE, ASAMBLEA POR UNA ESCUELA BILINGÜE (AEB), ASOCIACIÓN CATALUÑA 

POR ESPAÑA, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GUARDIAS CIVILES, ASOCIACIÓN DE PROFESORES 

POR EL BILINGÜISMO, ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA, COORDINADORA POR TABARNIA, 

CATALANES POR LA LEY, IMPULSO CIUDADANO, PLATAFORMA POR TABARNIA, SINDICATO DE 

PROFESORES AMES y SOCIETAT CIVIL CATALANA, informen a l’opinió pública: 

1.- Que davant de la situació de sectarisme i adoctrinament que pateixen els alumnes en 

alguns centres educatius a Catalunya i que és promoguda o consentida per les autoritats 

educatives catalanes han decidit impulsar de manera conjunta la iniciativa “Per una escola de 

tots” amb la finalitat de defensar l’escola neutral a Catalunya i sol·licitar la desaparició dels 

símbols, consignes i material escolar partidista o contrari a l'ordenació jurídica vigent. A 

aquests efectes, “Per una escola de tots” assumeix i fa seus els principis del sistema educatiu 

espanyol, configurat d'acord amb els valors de la Constitució i assentat en el respecte als drets 

i llibertats reconeguts en ella. 

2.- Que diumenge vinent, 17 de juny, a les 12.00 hores, “Per una escola de tots” organitza la 

concentració que es durà a terme a Sant Andreu de la Barca a favor dels alumnes de l'Institut 

El Palau d'aquella localitat. La concentració se celebrarà en l'Avinguda de la Constitució 

cantonada Carrer de Garraf i tindrà un contingut reivindicatiu en un ambient que desitgem 

cívic, festiu i tolerant. 

3.- “Per una escola de tots” convida els ciutadans a mostrar la seva solidaritat amb els alumnes 

de l'Institut El Palau i de tots aquells altres centres educatius que han patit assetjament i 

discriminació ideològica i recorda a les autoritats que la finalitat principal de l’educació és la 

protecció del menor i que és funció seva evitar qualsevol tipus de manipulació. 

4.- La persona que informarà dels detalls de la concentració i exercirà les funcions de Portaveu 

per a aquest acte serà Bartolomé Barba. 

A Barcelona, a 11 de juny de 2018 


