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PUBLIQUEM I DONEM DIFUSIÓ DE LA CARTA DEL PRESIDENT DE LA FMRP QUE 
HA DIRIGIT A LA JUNTA COORDINADORA MRP TERRES DE L’EBRE   
 
 

 
 
 
 

Benvolgudes i benvoguts, 
 

Ens posem en contacte amb vosaltres en moments que de ben segur esteu 
molt enfeinades i enfeinats. Des de l'Equip de Coordinació estem passant 
per les difrerents Escoles d'Estiu i estem copsant el compromís de les 
comissions organitzadores alhora que la satisfacció de les i els mestres pel 
fruit de la bona feina que heu fet durant l'any. 
 

Com bé sabeu, a partir de la Sentència del Tribunal Constiutucional s'ha 
produït una mobilització ciutadana que vol donar resposta a les retallada de 
l'Estatut. Les persones de l'Equip de Coordinació, havent rebut 
suggeriments d'algunes persones de Moviments i Àmbits, veiem que com a 
entitat educativa d'aquest país ens podríem adherir a la llarga llista 
d'organitzacions socials, culturals,esportives i políques que donen suport a 
la convocatòria de la manifestació del proper 10 de juliol. 
 

Donades les circumstàncies d'intensa feina a les Escoles d'Estiu hem pensat 
que, si no hi trobeu cap inconvenient, faríem l'adhesió el divendres, 9 de 
juliol a les 10 h. Si ens voleu fer algun suggeriment, comentari o no us 
sembla pertinent l'acció agrairíem que ens ho féssiu saber. 
 

Moltes gràcies i, des de la Federació us volem agrair l'esforç alhora que 
felicitar tant a qui ja heu finalitzat l' Escola d'Estiu, com a qui encara l'esteu 
desenvolupant, desitgem que acabi molt bé. 
 

Salutacions cordials. 
 

Raül Manzano Tovar 
President 
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AVUI. 06.07.10 
 
OPINIÓ 
 

CONCERT 
 
LLUIS MARTINEZ 
 
Els mestres de l'escola concertada estan dolguts. La tisorada del govern els afecta igual que els de l'escola 
pública, però a l'hora dels agraïments ningú es recorda d'ells. A més, els mestres de l'escola concertada 
acostumen a cobrar menys que els de la pública, i per això noten més la clatellada. 
 
El nostre país, com el veí, té un problema secular amb l'escola que la dictadura va agreujar. De fet, en acabar la 
Guerra Civil, alguns van pensar a cedir tota la responsabilitat de l'educació a l'Església catòlica. Però la facció 
anticlerical del falangisme s'hi va oposar. 
 
Es va reforçar una xarxa escolar doble: la privada, després concertada, i la nacional, després pública. Sovint, a 
l'escola nacional només hi anava la gent que no tenia altra opció o que no podia pagar-se la privada. 
 
Aquesta situació va anar canviant amb el temps. A les escoles públiques, com a les concertades, es van anar 
incorporant noves fornades de mestres amb ganes de canviar les coses. Aquesta renovació va tenir efectes bons 
i altres de no tan bons. M'atreveixo a dir que part dels problemes que vivim ara van néixer d'aquella actitud de 
rebutjar tota autoritat. Actitud comprensible, perquè entre els grans mals provocats pel franquisme hi ha 
l'associació entre autoritat i autoritarisme. 
 
Una altra actitud nascuda al principi de la Transició, que encara persisteix, va ser confrontar l'escola pública amb 
la concertada. Encara hi ha lemes hostils que es coregen en alguns actes per la qualitat de l'ensenyament que a 
mi, que crec en l'escola pública, m'irriten. Què deuen pensar els mestres de la concertada quan els senten? 

2.07.2010. TORTOSA. VISITA DE LA FMRP A L’ESCOLA D’ESTIU 
 

 
L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA D’ESTIU AMB RICARD I ELISABET DE LA FMRP 

(els dos primers sentats a l’esquerra) 

 

 
Amb el patrocini de la 

 

RECULL DE PREMSA –EDUCACIÓ- DIMARTS 6 DE JULIOL DE 2010 
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Editorial * Bolletí Llaüt de l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Ebre 

 

 
  

El moments tan complexos que estem vivim també ens afecta. 
L’escola/l’institut és l’espill de la societat civil. Així, nosaltres com a 
Moviment de Mestres, hem fet públics els comunicats de la FMRP als 
nostres espais d’Internet (web, bloc) i també a les nostres 
publicacions.   
L’Escola d’Estiu, no ha estat al marge i de manera puntual, sempre 
ha fet difusió de l’actualitat i la realitat que ens envolta.  
Amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional, el bolletí-diari 
de l’Escola d’Estiu “Llaü” ha informat i publicat les notícies que s’han 
produït referents al món educatiu. 
Avui una carta que el president de la FMRP ens ha enviat per correu 
electrònic, ens ha semblat que per motius obvis anteriorment 
exposats teniem que fer públics, des del nostre àmbit a l’Escola 
d’Estiu, alhora que la Junta Coordinadora de l’MRPTE s’adhereix a la 
convocatòria de la manifestació del dissabte 10 de juliol, convida a 
totes les persones assistents a l’Escola d’Estiu facin el mateix. 

 
 

 
 
 
 

 
    

 

 
 
Hi col·labora 
 

 
 

 


