
MOCIÓ DE LA CUP PER A L'EXCLUSIÓ DE L'EXÈRCIT ESPANYOL DE L'ESPAI DE 
L'ESTUDIANT DE VALLS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

PRIMER.- el proper 12 i 13 de març de 2015 es durà a terme a la ciutat de Valls la fira anual 
ESPAI DE L'ESTUDIANT, que inclou la proposta formativa a nivell universitari i de cicles 
formatius de Catalunya. 

SEGON.- En anteriors edicions hem tingut d'expositor al CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA, centre ubicat a l'Acadèmia General Militar amb titularitat del Ministeri de Defensa, a 
traves de la Subsecretaria de Defensa. 

TERCER.- La presència de l'Exèrcit espanyol en aquest esdeveniment va provocar el rebuig i la 
indignació de molts ciutadans, entitats i persones que acudeixen al Saló i representa una 
contradicció als valors educatius que haurien de prevaler en aquest tipus d'activitats. 

Tal com ho denuncia la campanya Desmilitaritzem l'Educació, els principis de l'exèrcit s'oposen 
als de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), que en el marc constitucional i estatutari assenyalen 
en l'educació els principis de transmissió i consolidació dels valors propis d'una societat 
democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora, 
del foment de la pau i el respecte dels drets humans. 

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya, fomenta l'adopció de mesures i 
iniciatives per al foment de la convivència en els centres i la resolució pacífica de conflictes, amb 
mecanismes com la mediació, la cooperació, vinculant individual i col·lectivament els membres 
de la comunitat educativa del centre, i es situa la resolució de conflictes en el marc de l'acció 
educativa, com un dels objectius principals que és "capacitar els alumnes per a comprendre llur 
entorn i per a relacionar-s'hi d'una manera activa, crítica, cooperativa i responsable". 
La participació de les Forces Armades a l'ESPAI DE L'ESTUDIANT és un pas més en la 
normalització de l’exèrcit i la cultura de la guerra per a resoldre conflictes. La seva inserció als 
espais educatius per fomentar així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, millorar la 
seva imatge i anima al reclutament a joves que no tenen un coneixement prou acurat del 
funcionament militar ni de les seves formes de treball. 

La CUP, des de la convicció que l’objectiu de les institucions i agents educatius és el foment de 
l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència i el 
diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau, 
tenint clar que «les Armes No Eduquen, Les Armes Maten». 

QUART.- La presència de l'Exèrcit espanyol en aquest esdeveniment és una contradicció amb el 
procés d'alliberament nacional català i el posicionament àmpliament majoritari de la societat civil 
vallenca, que s'ha posicionat a favor del procés polític català pel dret a decidir. 

La Constitució Espanyola reserva a l'Exèrcit espanyol un paper intimidatori, agressiu i repressor 
envers el poble català i el seu dret a l'autodeterminació, especificant en l'article vuit que “tenen com 
a missió garantir la sobirania i la independència d'Espanya, defensar-ne la integritat territorial i 
l'ordenament constitucional.” 

CINQUÈ.- Pensem que s'haurien de modificar els requisits de participació en aquesta fira per a 
garantir els valors que han de transmetre els expositors. Considerem totalment insuficient els 



tres únics requisits que es demanen al web www.espaiestudiant.org i que són: 
• un o dos informadors 
• material sobre els estudis que oferiu per lliurar als alumnes 
• material divers (posters, fotografies, etc) per ornamentar l'stand (si voleu). 

Sol·licitem s'extremin els requisits on s'estableixi que els estudis que s'ofereixin han de 
promoure la cultura de la pau, el respecte als Drets Humans, la resolució de conflictes a traves 
d'eines de mediació i negociacions no violentes i la no utilització d'armes per als seus fins. 

SISÈ.- Manifestem el nostre total rebuig a la participació de l’exèrcit espanyol a l'ESPAI DE 
L'ESTUDIANT i demanem al Consorci Pro Universitari Alt Camp / Conca de Barbera, a les entitats 
que en formen part, a la Diputació de Tarragona i al Departament d’Ensenyament, en qualitat de 
gestors, col·laboradors, coordinadors i/o patrocinadors, de retirar-li la invitació per aquesta i les 
properes edicions. 

SETÈ.- L'Ajuntament de Valls és responsable directe de l'activitat de l'IEV, que inclou l'activitat del 
Consorci Pro-universitari de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Segons els estatuts de l'IEV, aquest 
està “creat amb caràcter paramunicipal envers l'Ajuntament de Valls”, que hi exerceix la seva 
responsabilitat i potestat a través dels membres honorífics i corporatius designats en els seus òrgans 
de govern, a través d'un conveni econòmic i la cessió d'ús del seu patrimoni.

És per tots aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular de Valls, proposa al Ple l’adopció 
dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Demanar a l'IEV, gestor i responsable de l'Espai de l'Estudiant, que es modifiquin els 
requisits de participació anteriorment anomenats i s'hi afegeixin els següents: 
1. Estudis que promoguin, o no contradiguin, els valors de Pau, respecte als Drets Humans i 
resolució de conflictes a traves d'eines no violentes i la no utilització d'armes. 
2. Estudis que promoguin, o no contradiguin, els valors continguts a la Llei d'Ensenyament 
Catalana, actualment vigents. 

SEGON.- Que els regidors de l'Ajuntament de Valls membres de la Junta Directiva i de 
l'Assemblea General de l'IEV es posicionin en aquest sentit en les properes convocatòries d'aquests 
òrgans. 

TERCER.- Que l'Ajuntament de Valls, assumeixi qualsevol responsabilitat legal que es pugui 
derivar d'aquesta decisió i canvi en els estatuts, i de la decisió de no admetre l'Exèrcit espanyol a 
l'Espai de l'Estudiant.

QUART.- Que no es permeti la inscripció a l'Espai de l'Estudiant de Valls a cap centre vinculat a 
l'exercit o les forces de seguretat, tant espanyoles com catalanes, que utilitzin armament i la cultura 
de l'enfrontament, per a dur a terme la seva tasca. 

Valls, febrer del 2015.

Gerard Nogués Balcells
Portaveu de la CUP de Valls

http://www.espaiestudiant.org/

