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Cospedal porta la cultura militar als
col·legis per «vertebrar la nació»
L'acord, signat amb les escoles privades i que es volt fer extensiu a les
públiques i concertades, permet als professors rebre cursos impartits per
Defensa o als alumnes visitar instal·lacions de les forces armades

María Dolores de Cospedal, junt a un tanc i militars espanyols. Foto: Ministeri de Defensa

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha signat aquest dimarts un conveni amb
l'associació de centres d'ensenyament privats per portar la cultura militar a les aules i facilitar que
professors i alumnes coneguin la tasca i els valors de les Forces Armades. Cospedal i el
president de l'Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament Privat (ACADE), Jesús Núñez
Velázquez, han signat a la seu del ministeri aquest conveni marc que Defensa vol ampliar
també als centres públics i concertats.
"En altres països hi ha el debat sobre serveis obligatoris o no, aquí fa ja temps que va acabar, però
això no és obstacle ni ha de ser contrari a que tinguem una autèntica cultura de defensa al nostre
país", ha reivindicat la ministra. Aquest és el primer pas del pla de cultura de la defensa que el
ministeri vol fer públic en els pròxims mesos i que tindrà l'objectiu de traslladar a la societat la funció
i els valors de les Forces Armades.
Amb aquest conveni, professors de centres d'ensenyament privats podran rebre cursos impartits
per Defensa o els alumnes visitar instal·lacions militars com museus o casernes per conèixer de
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primera mà la tasca dels exèrcits o l'armada. "Ensenyar als nostres joves com són les seves Forces
Armades i com els protegeixen és una bona manera de reivindicar la nostra nació, inculcar els
valors de solidaritat, pertinença a la nació i defensa del nostre model de convivència, drets i
llibertats i el nostre reconeixement com a espanyols" , ha subratllat Cospedal.
Una societat cridada a no tenir èxit
La ministra ha avisat que "una societat que no sap defensar-se i protegir els seus valors és una
societat cridada a no tenir èxit". I per això ha insistit en la importància d'inculcar la cultura de
defensa als més joves perquè siguin conscients que no hi ha drets sense seguretat.
ACADE és una organització que integra més de 3.800 centres privats d'ensenyament de tots els
nivells, des de les escoles infantils fins a la universitat. "Un cop desaparegut el servei militar, hi
ha una separació dels més joves amb les Forces Armades", ha reconegut el seu president.
Jesús Núñez creu necessari que els més joves coneguin la tasca de les Forces Armades i els
seus valors i que, alhora, els professors puguin rebre formació de cultura de la defensa per
traslladar-la a les aules.

Cospedal, junt al president de l'Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament Privat, Jesús Núñez
Velázquez. Foto: Ministeri de Defensa
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