DENUNCIEM PÚBLICAMENT LA INJUSTÍCIA QUE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ HA
COMÉS AMB NOSALTRES
La PLATAFORMA COL·LEGI CREMONA-TOTS SOM CREMONA volem donar una resposta
contundent a les declaracions realitzades per la Sra Consellera Mª José Catalá el passat
divendres 30 de maig a roda de premsa en referència a l'habilitació de l'aula a la localitat
d'Alaquàs. Realitzem aquestes declaracions perquè després de 104 de lluita ens sentim amb la
necessitat i obligació de denunciar públicament la injustícia que la Conselleria d'Educació
Valenciana ha comès amb nosaltres.
La nostra consellera va anunciar que finalment la línia que tant necessiten les 20 famílies del
CEIP Ciutat de Cremona es va a habilitar al CEIP Vila d' Alaquàs , centre que ha declarat
públicament que ni la necessita ni la vol. Denunciem que els arguments utilitzats per prendre
aquesta injusta decisió no són més que una sèrie de MENTIDES que desvetllar i justificar.

Primer: La Sra Consellera diu que el seu objectiu és l'escolta activa dels ciutadans valencians ,
diu haver-se mostrat dialogant i receptiva amb nosaltres a causa de la nostra delicada situació.
MENTIDA. Mai hi ha hagut un diàleg fluid i significatiu amb la comunitat educativa , i mai , en
cap moment , la Sra Consellera s'ha mostrat cap tipus de suport a les famílies que es troben
ara en una situació que ella mateixa ha provocat amb una clara intenció política .
Segon: María José Català va dir que el descens de natalitat a la localitat havia requerit
reorganitzar les aules. MENTIDA. El nombre de sol·licituds de matrícula ha estat igual que el
curs anterior i així ha estat històricament . Nosaltres avisem i el temps ens ha donat la raó . Ha
calgut habilitar una aula més a la localitat perquè els seus " números " no eren els correctes. Si
hi ha menys xiquets perquè hi ha les mateixes aules que l'any passat a la localitat ?
Tercer: La Sra Consellera es congratula dient que el procés de matriculació s'ha realitzat de
forma normal. MENTIDA. Per primera vegada en la història 3 inspectors , 3, convoquen a les
famílies afectades per " explicar-los el procés de matriculació " amb la intenció real de
pressionar perquè no sol·liciten el Cremona. Per primera vegada en la història un col·legi rep
pressions perquè regali punts a les famílies afectades amb l'únic objectiu d'evitar que aquests
xiquets/ xiquetes es matriculen en el Cremona. Per primera vegada en la història un col·legi rep
pressions per sol·licitar una habilitació sense sentit . I per primera vegada en la història , es
concedeix una habilitació en una escola que no la vol , no la necessita i ha mostrat el seu
suport a les nostres reivindicacions al 100 %.

Quart: La Consellera diu que ella atén la petició de la Comissió d'escolarització en la seva
demanda d'habilitar l'aula al CEIP Vila d' Alaquàs perquè es qui té les competències per fer-ho.
MENTIDA. La comissió d'escolarització és una comissió tècnica de treball que rep i organitza
les sol · licituds. És el Consell Escolar Municipal a qui la llei li atribueix les competències per
proposar l'habilitació d'una unitat i el d'Alaquàs va decidir BASE DE LES NECESSITATS I
DEMANDA DE LES FAMÍLIES HABILITAR L'AULA AL CEIP CIUTAT DE CREMONA PER
ÀMPLIA MAJORIA . Com bé diu la Consellera és el Consell Escolar Municipal el que va sol ·
licitar una habilitació a la localitat però va ser per al CEIP Ciutat de Cremona , dada que va
obviar en la seva intervenció.
Oblit interessat ?
Cinquè: en paraules textuals de la nostra Consellera " entenem la sensibilitat de este centre
educatiu " . MENTIDA. Sensibilitat és deixar que els germans vagin a la mateixa escola,
sensibilitat és escoltar la demanda i el desig d'una comunitat educativa, sensibilitat és fer cas a
la llei i habilitar on cal, sensibilitat és acabar amb el sofriment de 28 famílies que porten 104
dies lluitant i esperant una resposta justa i raonable i per descomptat aquesta no ha estat la
seua Sra Consellera .
Però la Plataforma no es rendeix i segueix lluitant pel que és just, ara més que mai, més unida i
més forta . Volem informar a la nostra Consellera que la demanda que interposarem al Tribunal

Superior de Justícia, ha estat admesa a tràmit perquè el jutge ha vist indicis que l'arranjament
escolar no és just . També volem recordar-li que el moviment iniciat per la PLATAFORMA ha
tingut un fort impacte en la societat , hem mogut consciències i cada vegada són més les
persones que ens segueixen, ens donen suport i van a lluitar amb nosaltres .
Finalitzem aquest comunicat dient alt i clar que ELS XIQUETS I XIQUETES DEL CREMONA ,
ES QUEDEN AL CREMONA per molt que a vostè li pese, la Plataforma i les seves famílies ho
tenen ara més clar que mai . El 3 de setembre els XIQUETS I XIQUETES del Cremona
comencen al Cremona SÍ o SÍ.
I finalment recordar-li que pot seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook_Elcremonanoestanca
per conèixer les nostres pròximes actuacions que seran prompte i significatives .

