A la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
Declaració ins7tucional
Els Grups polí,cs municipals sotasignats ens ra,ﬁquem en el con,ngut de
l’ACORD –Declaració ins,tucional– que va aprovar el Plenari del Consell
Municipal en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016 (Ref.: CP 3/16).
Any rere any con,nua la presència de les Forces Armades en espais
educa,us, de formació o de lleure a diverses poblacions catalanes. A
Barcelona, l’edició d’enguany del Saló de l’Ensenyament, que ,ndrà lloc a
l’espai de la Fira (Montjuïc), del 14 al 18 de març, comptarà un cop més amb
un estand del l’exèrcit en les seves instal·lacions.
Els valors que transmet la ins,tució militar contradiuen els valors de pau,
diàleg, convivència i llibertat que són la base de l’educació que desitgem per
als infants i el jovent del nostre país i d'arreu.
Així mateix, manifestem el nostre més absolut desacord amb la polí,ca que
està duent a terme el Govern de l’Estat en aquest àmbit, com ho demostra el
conveni que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha signat
recentment amb escoles privades -i que vol fer extensiu als centres
concertats i a les escoles públiques- en virtut del qual s’introdueixin els
preceptes militars als col·legis, que el professorat rebi cursos impar,ts pel
Ministerio de Defensa o que l'alumnat entri a visitar instal·lacions de les
forces armades.
Per aquest mo,u, reiterem el nostre compromís amb la Declaració
ins7tucional i manifestem la ferma voluntat de treballar perquè l'esmentat
ACORD del Plenari del Consell Municipal de Barcelona esdevingui ben aviat
una realitat:
3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Defensar un saló de l’ensenyament sense
la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educa,us que

fomen,n la cultura de la pau, la convivència pacíﬁca, els drets humans i la solidaritat
internacional. 2. Instar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona a fer totes les ges,ons per,nents amb Fira de Barcelona per
no permetre la representació d’ins,tucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap
altre espai educa,u i de lleure com el Fes,val de la Infància. 3. Comunicar a totes les
administracions competents el con,ngut d’aquesta declaració ins,tucional. 4. Instar les
administracions competents, i, en concret, el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de
l’Ensenyament ni a cap espai educa,u.
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