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PER UNA ALTERNATIVA 'DEMOCR ATICA A L' ENSE!fY.AMENT
PER L'ESCOLA

PUB~CA •

.

nobilit zacion c estudi antils, les dels profes sional
de l' ensenyament, les dele barris demanant placee esoola rs han e~
dencia t, no tan sola les condic ione tant dolent es en que hens im- .
partei x l'ensey ament per part dele profes sional s, la eituac io de
l'onsen yacont mig i superio r i 1~ oa~ca de llocs escola rs, sinó-que eón un reflex e de la crisis de 1 · a~arell academ io dins de la
mateixa crisis de la dictad ura corona da i del s istema capita lista
·
en genara l .
'
La Liga Comunista oonside~a.que no exists ix un ~nsenyament -imparc ial, par damunt do les oontra diooio ns imoosa dos pel sistem a
1caoita lista. La Llei Genera l d'Eduo aoió, malgra t lee demasa gios de
la "gratu i tat" i "1' esoola ri teació total" no és res més que un asaaig de rentab ilitzar l'eneen yamen t en benefi oi del capita l. Una
rentab ilitzac ió - per descom ptat- en contra dels interes aos de la
clacee trebal ladora , dels mateix os enseny ante i del poble .
Es ben ~aleo que, e!1.nom de la "i@.la ltat d'ouor tunita ts", .de
"le univer aitat per ale. millor s'' etc. se 'na presen ta 1' ensen:yament
'
.
mig i unive rsitari reser~t per ala fills de la burgsa ia que han rebut una educac ió preesc olar i orim&ria en~ondicions infini ta -par ala quals
ment superi ora a les dels fills dele treball 'adors,
'
hons reserv a la Formao ió Profes sional , Qdhuq amo traves saleot tves
En nor.~ de 1' SV{Ul9 vera la gratui tat, e l Regi.m fomenta la politios de subven cione que sels afavor eix els benefi cia dele emnresaris uartio ulars i religio sos, minvan t las oons~ruooions d'eoco les nacion ale. A Barcel ona, per exemple, gaireb é el 7~ de 1 én-senyafuent és en mane privad as i de 1'8sgl ésial .
En nom de la m&xima es~eoialitzáoió .han separa l'apren ent atgs
!DSnual de 1' intel.l eotual , dei:xan t les a.seign aturee humane s que permet rien tenir una visió critic a de la sooiet at fora del s estudie oienti tioe i tbonio s.
~s ~an~
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La Lie,a Comunista consider a que l'actual Llei General d'Edu-

cació no té res de progrees iu. Ana al contrari • és un atao directe contra la necesita t de cultur a 1 d'educac ió de tots ele opri-mits . Les mobilitza cions de que parlAven al oomen9ament en són una
~rova. Davant dáquest projecte educatiu . cal aixecar l'exigenc ia
d '" un: '

ENSIDlYA:.tENT PUBLI C. LAIC, CRA'l'UIT,~AN(f PER L'ESTAT,
D.ESCENTRALITZAT, CO!.tl'LETAI>!El~T GBSTIONAT I CONTROLAT
PELS SECTOP.S AFECTÁTS. QUE TINCUI PP.ESENTS LSS SSPECIFICITATS DE CADA NACIONALITAT I REGIO, AMB LA PO-SSIBILITA T D' UNA F0RMACIO PER~!ANENT . PER tn!A l.iNIIlmSITAT AUTO!lO~!.A ~M.ciOl!AL, DE~!OCRATICA I GESTIONADA -AMB TOTS ELS Cft..llRECS ~SCOLLITS .

.-

<

La Liga Comunista tira endavant amb to~a le for9a que tb a-questes reívindic acions que són el centre a ·a~enció d'amnlee seotora de le noblació . davant del sistema rentabili tzador canitalista, dele seus nlans d'estudi , de la seva discrinin ació social.
--- :L'Esco~a Pública ós la possibil itat de posar l 'escola real
ment a l ' abast de tothom.
--- L'Escola Pública ha d'ésser totalmen t gratuita fins als 18
anys, amb un trono únic oblieato ri dele 2 als 18 anye.
.
de pluparlen
qui
Els
UlH:CA.
L' Esoo1a :?ública Ira d • ésser
ralismo d'escole s sols jus~ifiquen !'existen cia d'epcoles rel~
eioses, nrivades , d'una o unaltra tendencia ._Per a nosaltre s,
la "!lluralit at d"ideolog :l.es ha d 'ésser dins de la mateixa escola.

.

---L'Esc ola Pública ha d'ésse~ LAICA , contra l'obscura ntisme
religios a l'ense~yament, que ha substitu it la realit~t cien-tifica par miatifica ciÓna anticien tifiques per a justifica r -1 áctual sistema d'explota ció del l'hoce per l'home. Penasm- que tots ele crsients tenen olena llibertad per a praotica r Lllur religió, ~ero aixó ha de resta fora de 1 .eneenyament esoQ·
lar . Cada oomunita t religiosa se n'hn d'encarre sar, pensem que
l'escola ha de basar- se únioareen t i exclusiva en les ciencias
i en la formació critica del nen.
Davant l'actual sistema educat1u centralis ta, que ignora volunt~riament les realitats nacional s, reivindiq uem
3

· una 8SCOLA CATALANA, dins del maro de l'ofic ialita t del
estala , ele conti neuta i la llengu a de la qual eiguin basats en la realit at cultur al, histór ica i social de Catalu nya. Es ciar que caldri~ que la nova esoola públ1
ca prengu i mesure s tenden te a inte~ar el prodes sorat i
la llenga 1 la cul t ul'alum nat que no parlin estala ,
ra del nostre pais ,
Davant de la ~iscriminació sexual de l'actu al sistem a eduoat iu, volem una esoola reSida seeons el princi pi de
la COEDUCACIO, . entes no tan sols coma coe xicten oia--d'ambd ós sexee a la clase sino con a formao ió integr al,
ieual per ale dos sexee, ben difere nt de l'actu al ideologia que posa a 1~ dona al paoer de mara, mestre s sa de
casa, etc, Rem d' elimin ar t~bé la disorim inaoió en el
trebal l de la dona, dins mateix -de l'ensen yacent , idonar una educac ió sexual no repres iva ale nena i les nenas.
L'3sco la Públic a ha de tenir en cante la realii at con-creta de cada comarca, de oada locali tat i te de disposar dels ~itjans suficie nte oer a ooder adopta r-hi ele
oontin guts 1 ele pro~ames. Per ai~o, aoiem que, tant en l'elebo raoió de program es comen el contro l dele ~r~
ssupos tos han de partic ipar-h i els seotor s intere ssats:
mestre s, pares, alumna s, oreanis mes dele barris i sec-ciona dele sindic ats obrera ,

a

-

Aixo seria una GSSTIO DEMOCRATICA que ha .dAnar des-del centre fine al oonjun t de l'ensen yamen t, ben entes
Que hi ha d'h~ver autono mía dele centre s per a decidi rhi tot el que calgui ,

".

Lluita r ees d'avui per l ' esoola públic a éa lluita r contra
la polític a de subven ciona¡ llui t ar perq~e l ' Bstat es faoi oArrec de les escole s defici tarias que no tinguin condic iona per
a enseny ar¡ lluitR r contra les esoole a en pisos, ner la oons-trucoió de nlaoes escala ra gratui tas ala barris amb els equice
de mPsire s d'aquo stes esoole s; lluita r per les millar es sala:_
rials, labora ls i profes sional s dele enseny ants : sxigin t unes
t amb -condic iona dignes de trabal l, un coa únio d'ensenya~en
.
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una sola titulació i un ealari igual ner a totbom. eliminan t el sistema d 'oposicio na, aconsegu int un contracta laboral fixe
i indefini t que ~anteixi l'estabi litat al noatre lloc de tr~
ball.
Vera un sindicat unio d'enseny ants al si d'un sindica t-únic de treballad ors, democrát ic da lliure afiliació i indep~
rl ent dé la CNS. la patronal , l'Esglos ia, l'Estat i els partita
politi cs,
'
Avan9ar vera aqueta objeotius exieeix qúe la lluita oar
la millora de l 'enseRyament es tiri endavantl a les fabriques •
lee CC , OO, la UGI', la CtiT. USO, .... i ele "!)artits obrera tanen
el deure de fer que els trevallad ors menin aquesta lluita,

,

Aconsegu ir l'eacola pública exigirá eliminar de soca i arrel l'aparel l academia franquis ta, denurant -ne els elernents roés sobresor tints, responsa bles de la plitica educativ a en ~ls
darrers 40 anys. Pero aquesta és una trnsforma oió que no oot
f er cap govern burees par progt'esA iata que sigui,
La Liga Comunista creu que tan sola un Govern sense oap
ministre burees. un eobern riela trcvallad ors, formAt pela partita obrera oue tenen l'hegemo nia, el PCE i el PSOE i recalzat
a les organitza cions obreras i po~ulars i ala oindicate not aconsegui r i defenñre leo llibertat e oolitique e i aindicala. que
el poble reclama: l'ámniat~a i le dissoluc io de coseos repre-sius i tribunals especiale , l'exigpn oia de reaponsa bilitats ~
?Bls crims del frariquia~e¡ la oonvocnt oria d'una Asaemblea Con~
tituent i d'Asaemb leea Naoionsl s oonatitu ents, lliureme nt ee-collides a cada naoional itat oprimida que exercoix in el dret d'autodet erminaci ó i deoideix in la forma de gpvern que vol el
~oble ; Tan sola un eovern d'aquet ti~us, lliUre de pactes amb
la burguesi a podra comenqar les transform acioJis socials qua són
necessar iest les exyropiao ions i naoional itzaciona , entre al~
tres. dala grana negoois de l 'ensenynmsnt i la prohibic ió que
el capital privat i l'Eagl~sia hi poein llura urpes. Un govern
que ad9pti lea mesures de fons que obrin pes a la Repúblic a -Socialis ta,
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Por aixb exigu:n, ja dds d ara, que aqueta partits trenquin ely nactea que tonen amb la bur~esia, que aurtin de la
l 'Assem~lea de Catalunya, etc, que
Coor~in~ció Domoorñtica,
no,.es sorYeixen :par a i=obili~zar i desmoral itzar el ~olett
riat i el poble. D'aquesta manera nodran unir totes les clas<
objectius.
·ora aquesta
~ooular~
.
- P:!R trr!A ESCOLA Pl'ELICA, GRA'l.VITA , LAICA I OELICATORlA
FDIS ALS 18: .UIYS, FINANyADES PER L' ESTAT.
CO..'lTRA LA CNS. PER UN SINDICAT DELS .ENSENYANTS AL SI
D"t.IN SINDICAT UNIC DE 'I'REBALLADORS. DEMOCRATIC I INDEPENDENT DE LA PATRONAL DE; L'ESGLESIA, L'ESTAT I ELS
PARTITS POLITICS.
PER L' AJ.lNISTIA I LES PLENES LLIBERTATS POLITIQUES I
SINDICALs.
PER L' AU'roDETEB.t:l.NACIO DE CATAimlYA I EL RESTA ·DE N!_
BIOIULITATS OPR'IMIDBS.
PBR L'ASSEMBLEA NACIONAL CONSTITUENT.
PER UN OOVERN D~LS TREBA.LLADORS SENSE CAP MINISTRE
BURCBS ·QUE ENS MANI A LA REPUBLICA SOCIALISTA.
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