AL PP NO LI MOLESTA L’HOMOFÒBIA I EL MASCLISME DELS LLIBRES DE TEXT
«Contra aquestes aberracions, el Ministeri d’Educació mai no ha fet res»
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“Estudis científics posen de manifest que la homosexualitat i la heterosexualitat no són equiparables des del punt de vista de la salut. Això es deu a la pròpia naturalesa de la relació homosexual, que suposa assumir un major risc i sol associar-se amb la multiplicitat de parelles”.
Amb aquesta aberració es descriuen les relacions homosexuals al llibre Biologia i Geologia de
3r d’ESO de l’editorial SM.
“La violència de gènere són els maltractaments físics o psicològics que pateix una persona
per part de persones del sexe oposat que tracten d’exercir sobre ella qualsevol tipus d’abús
o violència”, amb aquesta vulneració de la Llei Integral de 2014 contra la violència de gènere
descriu la violència masclista un llibre de text de l’editorial Anaya de 3r d’ESO
“La incorporació de la dona al món laboral ha incrementat considerablement l’oferta de treball disponible. L’arribada als països industrialitzats de mà d’obra de països de l’Est, d’Àsia, de
Sud-amèrica i de països subdesenvolupats ha intensificat el problema de l’atur”, així de poc
rigorós es mostra el llibre de text Economia de l’editorial Almadraba, de 1r de Batxillerat. O
el llibre retirat de l’editorial Anaya que afirmava que “Passats uns anys, Antonio Machado, va
marxar a França amb la seva família. Allà va viure fins a la seva mort”, obviant els efectes de
la Guerra Civil i de l’exili polítics de milers de persones d’arreu de l’estat.
Contra aquestes aberracions, el Ministeri d’Educació mai no ha fet res. No ha portat cap
d’aquests llibres de text a la Alta Inspecció Educativa per a valorar la seva rigorositat històrica,
científica o social. En canvi, alguns llibres de text parlen de “vegueries” i “comarques” a Catalunya, en comptes de parlar de “províncies”, i el govern del PP, a instàncies de Ciudadanos,
es posen ràpidament a inspeccionar. El secretari d’Estat d’Educació, Marcial Marin, va afirmar
que, vulnerant novament l’àmbit de les seves responsabilitats polítiques, ha demanat un
informe detallat per comprovar si alguns llibres de text que estan sent utilitzats a Catalunya
podrien estar vulnerant la normativa vigent. Queda, doncs, contrastat el cinisme, la ideologia furibunda i la falta de rigor que porten a PP i a Ciudadanos a demanar la inspecció d’uns
llibres quan van passar per alt altres que sí demostraven homofòbia, racisme, xenofòbia i
masclisme clarament contrastat.
No sabem si per part del govern del Partit Popular acrediten així la seva nefasta gestió o la
seva mala fe. Perquè a Espanya, el Ministeri d’Educació aprova per reial decret un currículum de grans temes que després cada comunitat autònoma pot adaptar. El sistema, doncs,
permet a les escoles (normalment amb diferència entre si aquestes són públiques, privades
o concertades) seleccionar els llibres de text que posteriorment no és revisat per l’Administració. Recórrer a l’Alta Inspecció Educativa només demostra com PP i Ciudadanos volen fer
del contingut dels llibres de text una nova cortina de fum que tapi els autèntics maldecaps de
l’educació: les retallades ideològiques consolidades en els Pressupostos de 2017, la precarietat laboral a la que han llençat el personal educatiu de les nostres escoles i com premeditadament s’està inflant els recursos públics destinats a les escoles concertades mentre es porta a
la ruïna l’escola pública.
Les comunitats històricament governades per la dreta, per exemple Madrid o Catalunya,
presenten xifres on ja hi ha més nens i nenes matriculats en escoles privades o privades concertades que en escoles públiques. Contra aquesta situació, ni PP ni Ciudadanos han mostrat

mai més que plena satisfacció; això sí, si un llibre de text parla de “vegueries” i no de “províncies” es disparen les alarmes de l’espanyolisme més ranci que presenta una idea d’Espanya
que jo no és acompanyada, segons els últims estudis sociològics, per una gran majoria dels i
les persones espanyoles.
Més enllà d’això, cal també estar pendent de l’intent del Ministeri d’Educació d’alarmar a les
famílies que tenen fills o filles escolaritzats a les escoles de Catalunya, arrastrant el sistema
educatiu català a la inseguretat jurídica i que persegueixen políticament les llibertats al nostre país. Cal, doncs, exigir al govern del PP i als seus socis de Ciudadanos que acabin amb la
utilització del sistema educatiu català com a arma política que a qui perjudica claríssimament
és al conjunt de l’alumnat.

