
A l’atenció del Cap dels Serveis Territorial del Maresme-Vallès Oriental.

Els professors sotasignants hem estat coneixedors del següent fet:

-María Fernanda Sánchez-Colomer, professora de l’Institut Valerià Pujol i Bosch de  
Premià de Dalt, va ser citada el dia 21 de gener de 2013, sense previ avís, a una reunió 
amb la inspectora de zona on se li van demanar explicacions sobre la nota de premsa 
que ella, com a portaveu de l’Assemblea de centres del Baix Maresme, havia enviat a 
diversos mitjans de comunicació, i on es recollia el total d’hores no cobertes en 21 
centres com a resultat d’una de les noves mesures preses per l’administració: no cobrir 
amb substituts les baixes per malaltia dels professors fins el desè dia.

En conseqüència, manifestem que:

- La idea de redactar aquesta nota de premsa va sortir de l’Assemblea de centres 
del Baix Maresme; per tant, els professors que en formem part assumim com a 
nostres totes i cadascuna de les paraules de l’esmentada nota.

- Els propòsits de publicar aquesta nota de premsa no van ser altres que fer 
conèixer a la societat en general el deteriorament que, arran de les retallades, 
està patint l’escola pública i defensar el dret inqüestionable dels nostres nens i 
joves a rebre una educació de qualitat.

- La llibertat d’expressió és un dret de qualsevol ciutadà en un estat democràtic 
com el nostre i, per tant, publicar una nota de premsa no és un altra cosa que 
exercir aquest dret incontestable.

- Els professors que formem part de l’Assemblea de centres del Baix Maresme, 
així com els professors d’altres assemblees o centres de la zona, tenim la 
intenció de seguir realitzant accions reivindicatives en defensa d’una educació 
pública de qualitat, exercint, així, el dret que tot ciutadà lliure té a manifestar el 
seu descontentament social i polític, i demanem a la inspecció educativa que no 
ens el limiti o coarti. No seria propi de l’estat democràtic del que, com a 
institució, forma part.

Atentament


