ANNA MARIA CAMPANERA REIG, amb DNI 43731471F, com a membre i en
representació de la Marea Groga de Lleida (plataforma social que aglutina a sindicats,
ampes i comunitats educatives) i les comunitats educatives de les escoles Ciutat Jardí,
Joan XXIII, Ginesta i Terres de Ponent de la ciutat de Lleida,
presentem al Ple d’aquesta Corporació del dia 1 d’abril de 2016 la següent,
MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DE TOTES LES LÍNIES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 3
ANYS PER AL CURS 2016-2017 DE L’ESCOLA PÚBLICA
El sistema educatiu públic és una eina fonamental per aconseguir una societat més
desenvolupada i justa, procurant la capacitació emocional, social i personal de la població.
Considerem l’educació pública com a únic garant d’una societat lliure, crítica, plural i
democràtica, en la qual l’accés a la formació és realment igualitària i inclusiva per a tots
els seus membres i on la segregació no hi ha de tenir lloc. Sobre aquest aspecte, cal
recordar l’informe extraordinari Segregació escolar a Catalunya del Síndic de Greuges
(maig 2008), on afirmava que Lleida es troba al capdavant (segona en la classificació) de
les ciutats segregadores. I ara que Lleida és l’epicentre de la xarxa de ciutats educadores
creiem que ens hauria de servir per reflexionar i sobretot per al que és primordial, és a dir,
per a prendre les mesures pertinents per acabar amb aquest problema.
Tornant al que pertoca avui, sostenim que aquesta educació pública és alhora un dret
fonamental dels infants, i que l'administració ha de garantir la igualtat de condicions
d'accés i de qualitat per a tota la població, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (art. 21.1) i, per tant, ha d’apostar pel model que millor la garanteix, què no és
cap altre que el model públic d’educació. Per això, creiem fermament que totes les
polítiques de les diferents administracions, amb la Paeria i la Generalitat al capdavant,
han d’anar encaminades a mantenir i impulsar el sistema educatiu públic de Catalunya.
Volem dir també que els atacs cap a aquesta eina imprescindible per a la cohesió social
fets des d’una administració pública com la que representa el Departament
d’Ensenyament són una constant els darrers anys i arriba a límits difícilment assumibles
per una societat compromesa en la defensa del seus drets fonamentals. És inacceptable
que ni la suposada manca de recursos ni la baixa natalitat, arguments utilitzats
reiteradament pel Departament per justificar les seves retallades i la supressió de línies
educatives, no afectin a les escoles concertades per igual. L’evidència la tenim amb el
tancament a tot Catalunya de 64 línies a les escoles públiques en front els 3 tancaments
de la concertada. Amb això resta tot dit. Aquesta és la seva defensa de l’educació
pública? Mentre les paraules se les emporta el vent, els fets constaten les voluntats
polítiques. Així, veiem que el tancament de línies, la manca de diàleg, la nul·la informació
a les comunitats educatives afectades i la interpretació interessada de les dades s’han
convertit en un fet habitual per part del Departament d’Ensenyament.
A Lleida ciutat, ens hem trobat amb la supressió de 4 línies en l’escola pública més el
tancament --mal dit “fusió”--, d’una escola al barri del Secà de Sant Pere. D’altra banda

ens trobem que es dóna permís per a concertar una nova línia d’educació primària, en cas
que s’ompli, a l’escola Arabell, un centre educatiu concertat i vinculat a l’Opus Dei. Amb
aquest fet, també denunciem que la segregació per sexes no només no és motiu per
suprimir les subvencions a les escoles concertades -n’és mostra el refús recent del ple del
Parlament de Catalunya, amb els vots de JuntsxSí i el PPC, a la proposició de llei
presentada per CSQP per eliminar els concerts a les escoles que segreguen per sexes-,
sinó que en alguns casos semblen premiades per les mesures preses des del
Departament. Creiem que s’actua deliberadament en el repartiment de places per al
proper curs per tal d’afavorir aquestes escoles concertades i perjudicar els centres
públics. La seva lògica per tancar línies en escoles públiques perpetua la necessitat de
concertar escoles privades amb diner públic. Amb aquestes decisions, que criminalitzen i
desprestigien l’escola pública, s’estan condicionant clarament les decisions de les famílies
de Lleida vers la preinscripció en escoles públiques, que s’estan duent a terme durant
aquests dies. Així que, mentre a la concertada no es tanquen línies fins al tancament de
matrícula, al mes de setembre, a la pública ho fan abans, fins i tot, de conèixer les
preinscripcions, fet que afavoreix l’escola concertada i atempta contra la igualtat
d’oportunitats. Davant aquest fet, des dels col·lectius sotasignants d’aquesta moció
trobem totalment fora de lloc que des dels Serveis Territorials s’afavoreixi el creixement de
les escoles concertades mentre retalla els grups a centres públics.
Posem en entredit l’argument amb el qual volen implementar aquestes retallades, que no
és altre que el descens de la natalitat, ja que, per una banda, aquest argument sembla no
afectar l’escola concertada i, d’altra banda, tenim constància que el propi padró municipal
deixa en evidència aquest argument, ja que les seves estadístiques ens diu que es
tendeix a una estabilització respecte a la situació prèvia al 2011, fet que provocarà que
l’any vinent hi hagi una pujada en les inscripcions, cosa que encara fa més inadequats i
inacceptables aquests tancaments de P3 en l’escola pública.
També s’ha de dir que el cas de les escoles de la ciutat viuen casuístiques diferents.
Mentre que a l’Escola Ciutat Jardí s’al·leguen suposats motius de reducció de la natalitat
en una escola on els darrers anys hi ha hagut una alta demanda --fins i tot quedant-se
infants fora fa dos anys--, situada en una zona escolar on la població de 0 a 5 anys s’ha
reduït tan sols en 6 infants i sent un barri on treballa un gran nombre de professionals amb
infants en edat escolar, als altres dos centres, Terres de Ponent/Ginesta i Joan XXIII, la
guetització buscada i promocionada des de l’administració ha provocat el desprestigi cap
a aquestes dues escoles, tot beneficiant altres escoles concertades del barri properes a
aquestes públiques.
Posem de manifest també, la manca d’informació respecte totes les decisions preses pel
Departament, sense consultar ni informar ni a la comunitat educativa en general ni a les
escoles afectades en particular. Sembla que les decisions arriben abans pels canals
informatius de premsa que no des d’un diàleg fluid amb la comunitat educativa. Creiem
que l’alta opacitat mostrada sobre els motius dels tancaments de línies, més enllà de
suscitar suspicàcies, és una irresponsabilitat que posa en perill l’educació pública i que
s’haurien de demanar responsabilitats polítiques.

Davant el discurs basat en la por, les amenaces i la culpabilització, creiem necessari
implementar mesures alternatives que garanteixin una qualitat en l’educació pública i un
millor equilibri del sistema de doble xarxa existent. Algunes d’aquestes mesures poden
ser: la baixada de ràtios, la construcció dels instituts necessaris i reclamats des de fa
anys, un augment dels recursos materials i humans, i suprimir les subvencions a les
escoles concertades.
Des d’aquí volem mostrar tot el suport a la comunitat educativa de Lleida, en especial a
les dels centres afectats pels tancaments (Ciutat Jardí, Joan XXIII i Terres de
Ponent/Ginesta) i anunciem fermament que continuarem amb les mobilitzacions que
creguem necessàries i importants per preservar l’educació pública d’aquesta ciutat i
d’aquest país. Us demanem a totes vosaltres, als grups municipals amb representació a la
Paeria, un posicionament clar, sense embuts, i amb actuacions fermes per ser
implantades al més aviat possible per evitar que l’educació pública agonitzi a la nostra
ciutat.
Donat que la comunitat educativa de la ciutat ha mostrat el seu desacord i el seu rebuig al
tancament de 3 línies de centres públics de la ciutat, que els arguments presentats als
diferents centres són contradictoris, que la situació actual és fruit de greus errades en la
planificació política educativa de la ciutat, i atès que tot es tracta d’una decisió purament
de voluntat política, les AMPA, entitats i col·lectius sotasignants d’aquesta moció
proposem al Ple de la corporació municipal l'adopció dels acords següents:

ACORDS:
Primer.- Exigir al Departament d’Ensenyament l’aturada immediata de tots els tancaments
de les 3 línies d’educació infantil de 3 anys a Lleida previstos pel curs vinent.
Segon.- Exigir al Departament d’Ensenyament la reobertura de les línies que s’han tancat
en l’oferta inicial de places en els 3 centres de la ciutat abans que acabi el període de
preinscripció.
Tercer.- Instar el Departament d’Ensenyament a aplicar una baixada de ràtios a totes les
classes d’educació infantil de 3 anys per garantir la viabilitat de tots els grups existents a
l'escola pública, ja que és una oportunitat per millorar el rendiment escolar, atendre millor
les necessitats educatives especials i acabar amb la segregació.
Quart.- Obrir un procés de treball amb les comunitats educatives, mestres i mares i pares,
de cada centre per trobar la mesura més adequada per afrontar el descens conjuntural de
la natalitat.
Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a què el Departament d’Ensenyament que obri
un diàleg i faci un debat públic amb tota la comunitat educativa abans de prendre
decisions d’aquesta envergadura i estableixi una planificació real i sostenible sobre
matèria educativa.

Signatura:
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Membre de Marea Groga de Lleida i en representació de les comunitats educatives de
Ciutat Jardí, Joan XXIII i Terres de Ponent de la ciutat de Lleida.
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