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Amb l’excusa de la davallada d’alumnes 
de P-3 i la manca de recursos, la consellera 
Irene Rigau pretén disminuir encara més 
la xarxa de centres públics, i ha anunciat el 
tancament de set escoles i 73 grups de P-3 
en centres públics, el que deixa les famílies 
i el professorat en una situació d’incertesa 
sobre el seu futur i estronca projectes edu-
catius innovadors que estaven funcionant.

USTEC·STEs denuncia la clara voluntat 
del Departament d’Ensenyament d’afeblir 
la xarxa de centres públics en favor dels 
centres privats concertats.

USTEC·STEs vol recordar que els con-
certs als centres privats neixen l’any 1985 
amb la LODE per tal de complementar la 
xarxa pública allà on aquesta no arribava. 
La Llei també deia molt clar que els cen-
tres privats que tenien concerts havien de 
complir la seva funció social i havien de 
ser gratuïts i no fer cap tipus de discrimi-
nació del seu alumnat.

Però tot això s’ha capgirat i, amb la voluntat política dels 
diferents governs, sobretot a Catalunya, s’han augmentat pro-
gressivament els concerts a centres privats en lloc d’anar cons-
truint centres públics.

Al mateix temps, s’han anat relaxant els criteris que la Llei 
marca i s’ha deixat que els centres privats cobressin quotes i 
seleccionessin l’alumnat, creant una gran segregació escolar, 
tal com demostra el fet que el 85% de l’alumnat immigrant es-
tigui escolaritzat en centres públics i només un 15% als centres 
concertats.

Ara, en moments de crisi i de disminució dels pressupostos 
per educació, el govern de CiU opta, una vegada més, per pri-
mar els centres concertats i tancar grups als centres públics, tot 
forçant, a la llarga, que les famílies hagin d’optar per escolarit-
zar els seus fills i filles en centres privats concertats, per manca 
de places a la pública.

Denunciem que la consellera ha decidit el tancament de lí-
nies públiques abans de saber si realment aquestes no tenien 
prou alumnat. De fet, totes les escoles que pretén tancar asse-
guren que tenen prou matrícula com per poder continuar en 
condicions. A més, si es tornés al nombre d’alumnes per aula 
que teníem abans de les retallades, els centres podrien treballar 
millor i no caldria tancar grups.

Denunciem que l’anunci que ha fet la consellera uns dies 
abans de la preinscripció és un atac directe contra aquests cen-
tres, ja que la incertesa que crea a les famílies fa que, finalment, 
la preinscripció disminueixi.

Denunciem, també, que els centres que ha decidit tancar són 
centres amb projectes educatius innovadors que tenen una 

forta acceptació per part de les famílies. 
Avortar projectes innovadors a les nostres 
escoles és també una manera de desani-
mar el professorat que intenta millorar 
l’educació i privar l’alumnat d’aquestes es-
coles de la continuïtat pedagògica.

En moments de crisi cal enfortir la xar-
xa de centres de titularitat i gestió públi-
ca que són, precisament, aquells on pot 
accedir tot tipus d’alumnat i, si cal reduir 
l’oferta, això s’ha de fer a partir dels cen-
tres concertats, ja que la prioritat ha de ser 
una oferta pública suficient.

USTEC·STEs dóna suport a la lluita de 
tots els centres que, conjuntament amb 
els pares i mares, estan defensant la seva 
escola davant l’atac que pateixen per part 
del Departament, al qual exigeix un canvi 
radical en la seva política.

La consellera ha anunciat també que, 
davant l’increment d’alumnat de secun-
dària, els barracots tornaran a augmentar. 

USTEC·STEs denuncia que el Departament planifica amb la 
intenció de devaluar la xarxa pública, en negar-se sistemàti-
cament a millorar-ne les condicions, ja que aquest augment 
a secundària no és cap imprevist. És evident que l’augment 
d’alumnat a primària durant els últims anys, havia de suposar 
un augment posterior a secundària i, per tant, no hi ha hagut 
voluntat política d’evitar que en molts centres es creïn, conti-
nuïn o s’incrementin el nombre de barracots, És simptomàtic, 
també, que de l’augment de grups a secundària, la majoria es 
faran a la concertada.

USTEC·STEs denuncia les contínues retallades a l’educació 
pública que estan deixant sota mínims els centres educatius i 
estan empitjorant les condicions laborals del professorat.

USTEC·STEs exigeix a la consellera Rigau la defensa dels 
centres que són de la seva titularitat en lloc d’afavorir els inte-
ressos de les patronals privades.

USTEC·STEs denuncia el tancament de centres 
públics anunciats per la consellera Rigau

Cap tancament 
de grups a la  
pública!
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