Comunicat de premsa

La comunitat educativa de Girona s'adhereix al
manifest del MUCE Catalunya en relació als fets
viscuts davant el referèndum de l'1-O
Girona, 27 d'octubre de 2017

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) a Girona, davant dels gravíssims
fets succeïts els darrers dies, en relació amb la situació política que viu Catalunya, com a entitats
defensores de la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir, i davant les accions que
atempten contra els drets humans, condemna qualsevol acció que pugui impedir el ple
exercici dels drets democràtics, socials, la llibertat d’expressió i el dret a decidir. Estenem
aquesta condemna a qualsevol acció, sigui quina sigui, que pugui impedir l’exercici ple d’aquests
drets i les llibertats i garanties comprometes, i exigim que cessin els arrests i actuacions policials
i la immediata posada en llibertat de les persones que restin detingudes. Així mateix exigim la
restitució de totes les competències del Govern de Catalunya.
Des del món educatiu, volem que els nostres infants i joves creixin amb els valors de la
democràcia: el diàleg, la participació ciutadana, el respecte i la llibertat, lluny de qualsevol acció
o actitud repressiva, discriminatòria o segregadora. I per tant, exigim que es deixin de violar drets
democràtics com el de manifestació, reunió, el dret de la informació i al secret de les
comunicacions.
Manifestem públicament el nostre suport a la defensa dels nostres drets i llibertats, i a
totes les persones, entitats i institucions que treballen per garantir aquests drets. Amb el
màxim respecte a la pluralitat de la nostra gran base social, continuarem fent costat al poble de
Catalunya, que s’ha expressat d’una manera cívica i pacífica en reiterades ocasions. I per això
demanem una solució a aquest conflicte polític que passa per l’exercici del dret a decidir de la
ciutadania de Catalunya.
Com a Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona tenim confiança en la reacció
que sabrà donar la ciutadania i participar en les mobilitzacions unitàries, pacífiques i des d’una
àmplia base social que en defensa de la democràcia es convoquin arreu del territori.
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