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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL. 

SALÓ DE L'EDUCACIÓ DE BARCELONA LLIURE D'EXERCITS, 

PER UNS ESPAIS EDUCATIUS SENSE ARMES 

El consell plenari del Districte de les Corts 

DECLARA: 

No és estrany que les institucions militars i els valors que representen formin 
part de moltes de les esferes de la nostra vida. És pero especialment preocupant 
la seva presencia als espais estrictament educatius. 

A Catalunya, la campanya Desmilitaritzem l'Educació ha treballat des de 2008 
denunciant la presencia de l'exercit espanyol en el Festival de la Inf'ancia i el 
Saló de l'Ensenyament. 

La participació de les Forces Armades Espanyoles en aquests dos 
esdeveniments pretén donar una imatge amable. de la carrera militar i 
presentar-la comuna sortida educativa, humanitaria, pacífica i solidaria per als 
joves, sense oferir una imatge real del que suposa involucrar-se en la vida 
militar. · 

Especialment greu és que es facin servir aquestes tecniques de promoció 
en moments en que la crisi economica i les dificultats d'accés a les 
universitats per l'augment de les taxes fa més procliu que el jovent cerqui 
altematives a l'atur estructural com la que pot suposar l'exercit. 

Ates que el 16 de juliol del 2015 va ser aprovada la Resolució 1141/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la presencia de les Forces Armarles Éspanyoles 
en el Saló de l'Ensenyainent, que instava "el Govern i, en especial, el 
Departament d'Ensenyament, com a coordinador del Saló de l'Ensenyament, 
Setmana de la Formació i el Treball, a fer totes les gestions pertinents amb 
Fira de Barcelona, perque en les properes edicions- del Saló no hi participin les 
Forces Armades Espanyoles". 

Ates que la presencia d'institucions militars reafirma una aposta 
contraria als valors educatius, de llibertat i de convivencia pacífica 
que volem promoure en l'educació deis nostres joves i peral conjunt del nostre 
país. 

Ates que el proper 9 mar~ del 2016 el Saló de l'Ensenyament tornara a 
comptar amb la presencia militar, i en conformitat amb tots els 
arguments exposats, el Consell Plenari del Districte de les Corts 
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ACORDA: 

1. 	 Defensar un Saló de l'Ensenyament sense la presencia de les 
Forces Armades Espanyoles i promoure uns .espais educatius, 
que promoguin la cultura de la pau, la convivencia pacifica, els 
drets humans i la solidaritat internacional. 

2. 	Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a 
l'Ajuntament de Barcelona, a fer totes les gestions pertinents amb Fira de 
Barcelona per no permetre la representació d'institucions 
militars al Saló de l'Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i 
de lleure com el Festival de la Inf'ancia. 

3· 	 Comunicar a totes les administracions competel)ts el contingut 
d'aquesta declaració institucional. 

4. 	 Instar a les administracions competents, i en concret al Departament 
d'Ensenyament de la Generali~at de Catalunya, a no permetre la 
presencia de cap exercit al Saló de l'Ensenyament ni a cap 
espai educatiu. 

Les Corts "'- Barcelona - 19 de febrer de 2016. 

LídiaG~ego Laura Cañadas 
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