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 EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA A GAVÀ, I D’UN 
MODEL D’ESCOLARITZACIÓ QUE GARANTEIXI LA 
 IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

 

L’Educació permet el desenvolupament integral de les persones. És el canal de superació de les condicions 
personals, socials, econòmiques i culturals d’origen i el seu canal per desenvolupar-lo és l’Escola Pública 
que és garant d’oferir igualtat d’oportunitats amb l’objectiu d’aconseguir la cohesió social que el model del 
Sistema Democràtic requereix per evitar desigualtats i avançar en una Societat que eviti la discriminació i 
fomenti la convivència des del respecte a les diferències. 

TOTS ELS TANCAMENTS DE LÍNIES DE P3 QUE HI HA HAGUT A GAVÀ FINS ARA HAN RECAIGUT SEMPRE EN 
L’ESCOLA PÚBLICA. 

El fet d’aquesta doble xarxa desequilibrada afavorida per les polítiques de planificació, com el mateix 
Síndic de Greuges va denunciar en el seu informe sobre la gestió del procés d’admissió d’alumnes de 
juliol i novembre del 2016, promou i autoratifica el seu manteniment si des de les institucions no 
s’afavoreix el canvi d’actuació. I promou, de mena, la segregació escolar de partida creant un sistema 
injust que no garanteix la igualtat d’oportunitats, model que pensem que Gavà no es mereix i que cal 
treballar per canviar. 

És de coherència i lògica que la disminució de ràtios fomenta l’aprenentatge, la millora i la qualitat de 
l’educació i els beneficis de l’alumnat. I que l’Educació és el principal mitjà d’integració social per l’individu. 
I en aquesta línia el paper de l’Escola Pública és fonamental sent garantia de treball en la cohesió social. 

 

Per tot això demanem/reclamen, 
 

1. Una oferta de places escolars que iguali, si més no, l’oferta entre centres públics i concertats per tal de 
garantir la igualtat de possibilitats d’elecció a la ciutat I un compromís de futur de manteniment de les 
condicions per tal de garantir la igualtat d’oportunitats a la Ciutadania, sense cap tancament de línia 
pública. Només és l’escola pública la que pot realitzar aquesta tasca en igualtat de condicions per a tots  
els nens i nenes d’aquesta ciutat i garantir la igualtat d’oportunitats. 

2. Que no es tanqui cap línia d’escola pública. Que es treballi per recuperar les línies perdudes aquest últims 
anys afavorint els recursos personals, materials i de polítiques d’actuació que siguin necessàries per 
millorar la situació de desnivell d’oferta entre línies d’escoles públiques i concertades. Per tal de revertir la 
situació injusta que es viu al Municipi. 

3. Que es consideri des de l’oferta inicial la doble línia del Marcel·lí Moragas, la doble línia del Jacme March i 
sense oblidar la cíclica del Joan Salamero. Aprofitant al màxim els espais que ja existeixen en els centres 
públics. 

4. Que es tingui en compte que la ciutadania del Municipi vol un canvi en el model municipal respecte a les 
línies d’escola pública que el municipi oferta com ha manifestat en les jornades participatives del PEC, i en 
els processos de preinscripció dels dos últims cursos escolars on s’ha vist que malgrat la davallada 
d’alumnat fruit de la baixada de natalitat generalitzada que hi ha, la demanda d’Escola Pública ha 
augmentat. 

5. Que es treballi des de les dues administracions tant Municipal com de la Generalitat en el recolzament a 
tot l’Ensenyament Públic, des de les Llars d’infants, Escoles i Instituts públics i l’Escola d’Adults posant-los 
en valor. La qual cosa és garantia de potenciació de la igualtat d’oportunitats per a tota la Ciutadania de 
Gavà i que aquesta es mereix i reclama. 

6. Que des de les dues administracions tant Municipal com de la Generalitat es faci suport a millorar la 
imatge dels centres públics entre la ciutadania. 

7. Que a l’igual que es poden fer modificacions per baixar ràtios respecte a la llei general en centres de 
màxima complexitat, es baixin les ràtios si més no a 22 a P3 i a 27 a Secundària, a l’igual que als centres de 
màxima complexitat, a nivell global del municipi per afavorir que no hi hagi cap tancament de línies 
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públiques i evitar el desequilibri actual que fomenta la segregació de base dins del municipi, com a mitjà 
de garantir EQUITAT i IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

8. I demanem que des de les institucions, tal com proposa el Síndic de Greuges en els informes esmentats, 
intervinguin i afavoreixin el canvi d’actuació que reequilibri aquesta situació. 
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