
Expedient: M2412020000003 X2020001003
ACCIÓ DE GOVERN

DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412020000003 De rebuig a l'aplicació del Pin Parental . 
Tràmit relacionat:  Proposta de resolució presentada pels grups municipals de 
Sant  Vicenç en Comú –  Podem, PSC Sant  Vicenç  en  Positiu  i  Junts  x  Sant 
Vicenç, de rebuig a l'aplicació del Pin Parental.

El PIN parental és una de les mesures estrella de l'extrema dreta des de les 
passades eleccions autonòmiques. En la pràctica consisteix en un formulari en 
paper que permet als pares vetar per als seus fills, les activitats externes que 
qüestionen  les  seves  conviccions  morals,  ideològiques  o  religioses  en  les 
escoles. L'objectiu és que els progenitors decideixin sobre si els seus fills han 
d'assistir o no a aquestes activitats. El debat s'ha centrat sobretot en xerrades 
contra la LGTBIfobia i l'educació sexual

VOX ha penjat un exemple en la seva pàgina web i resa així: 

"Davant  la  possibilitat  que el  meu fill/a  pugui  ser  adoctrinat  en ideologia de 
gènere  contra  la  meva  voluntat,  els  meus  principis  i  valors  morals  [...]  em 
dirigeixo a vostè per a sol·licitar-li que el centre que vostè dirigeix ens informi 
prèviament a través d'una autorització expressa" sobre qualsevol matèria "que 
puguin resultar intrusiva per a la consciència i la intimitat del meu fill" i prestar 
consentiment al fet que assisteixi o no." 

Aquesta mesura, en cas que es dugui a terme suposaria una reculada enorme 
en qüestions ja assumides al nostre país i que estan recollides en moltes lleis 
autonòmiques,  com  és,  per  exemple,  l'objectiu  d'educar  als  nostres  nens  i 
nenes en la diversitat. A més contravé l'Interès superior del menor, recollit en la 
Convenció dels drets del nen, de 1989, que en el seu article 14 obliga els Estats 
parteix de l'ONU a respectar el dret del nen o nena a la llibertat de pensament,  
consciència o religió; o que en el seu article 29 assenyala l'educació en llibertat, 
igualtat i tolerància com un dels objectius al qual els nens i nenes tenen dret. En 
definitiva  educació  en  DDHH.  Sens  dubte  expressar  la  nostra  orientació  o 
identitat sexual sense discriminació, és un dret humà. 

Aquesta educació lliure i igual que recomanen l'ONU o la UE, és especialment 
necessària a la llum de les dades que ens trobem. L'últim estudi realitzat pel 
Consell d'Europa i la UNESCO, afirma que a Espanya, 6 de cada 10 nens han 
presenciat casos de LGTBIfòbia a les aules. 
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La ultradreta amb aquesta proposta no sols se situa enfront de tota la comunitat 
educativa, sinó que també posa en qüestió les recomanacions de nombrosos i 
valuosíssims  organismes  internacionals.  Nosaltres  estem  orgulloses  d'una 
Espanya  i  una  Catalunya  que  són  referents  en  educació  lliure  i  inclusiva, 
tolerància i dret a la diversitat sexual 

Aquesta és una mesura que estan disposats a assumir el PP i Cs malgrat a les 
seves declaracions públiques diguin el contrari. Ho hem vist en un dels punts de 
l'acord de Govern a Andalusia entre PP, Cs i VOX, i ho estem veient com un 
punt a Múrcia per a poder aprovar els pressupostos autonòmics. És vergonyós 
veure com el  Partit  Popular  i  Ciutadans venen els  de la  societat  civil  per  a 
aconseguir  estabilitat  parlamentària.  Curiosament,  mentre  en  algunes 
comunitats autònomes assumeixen l'aplicació del PIN parental, en unes altres 
presumeixen de models educatius que promouen la diversitat i la integració. 

Aquesta  mesura  ignora,  a  més,  el  funcionament  de  la  comunitat  educativa, 
perquè els pares i les mares ja s'informen i participen de l'educació i activitats 
dels seus fills i filles mitjançant el Consell Escolar, les associacions de pares, 
mares i famílies i els projectes de coeducació. 

La formació en DDHH no sols és un dret per aquells nens i nenes, els pares de 
les  quals  no  comparteixen  el  respecte  per  la  diversitat,  sinó  que  és  l'única 
manera de construir entorns a les escoles que permetin un aprenentatge en 
igualtat per a tots els infants 

Des de les institucions públiques és imprescindible abordar la diversitat sexual i 
religiosa  amb  total  normalitat  per  a  evitar  comportaments  que  en  moltes 
ocasions s'acaben convertint en bullying. 

La ultradreta una vegada més ataca a l'educació pública com a part de la seva 
lluita contra els pilars fonamentals de la igualtat i  la cohesió social al  nostre 
país. Enfront d'aquest atac, hem de posar en valor el nostre sistema d'educació 
pública. 

Les  dretes  s'enorgulleixen  de  defensar  la  llei,  però  una  vegada  més  la 
incompleixen.  No  estem  parlant  de  regular  activitats  extracurriculars  o 
voluntàries  (on  sempre  fa  falta  permís)  sinó  activitats  complementàries  que 
formen part del currículum bàsic. Les formacions en igualtat i de respecte a la 
diversitat,  ja estan recollides dins de la llei  1/2004 de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere i la 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre 
Homes i Dones. 
El  PIN parental  pretén impedir  que  nens i  nenes aprenguin  valors  d'igualtat  i 
respecte a la diversitat. Davant això, nosaltres advoquem per la transformació de 
la societat des de l'educació.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:
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ACORDS

PRIMER Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Vicenç dels Horts a l'aplicació del 
PIN parental. 

SEGON  Continuar  promovent  des  de  l'administració  municipal  un  model 
d'educació pública lliure, inclusiva, diversa i plural que fomenti la cohesió social i 
la coeducació a tots els nivells. 
TERCER  Comunicar  l'adopció  d'aquests  acords  a  les  direccions  de  totes  les 
escoles públiques de Sant Vicenç dels Horts, a les associacions de pares, mares i  
famílies, als Consells Escolar i al Consell Municipal d'Educació. 

Sant Vicenç dels Horts, 17 de febrer de 2020
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