MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR EN RELACIÓ A
L'APLICACIÓ DE MESURES D'ÀMBIT MUNICIPAL QUE SUGGEREIX L'ESTUDI SOBRE
L'EQUITAT A REUS PER TAL DE FER FRONT A LA SEGREGACIÓ ESCOLAR.
Finalment, el passat 24 de maig, la Regidoria d'Ensenyament, juntament amb l'equip tècnic, va
presentar els resultats de l'estudi “L'escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal
per a l'equitat”. Nosaltres, la Candindatura d'Unitat Popular, estem satisfetes d'haver arribat fins
aquí perquè s'ha dut a terme un pas important per assolir un objectiu que per nosaltres és
imprescindible; fer front a la segregació escolar del nostre municipi.
Per nosaltres, la realització d'aquest estudi va ser una de les condicions essencials per tal
d'abstenir-nos en els pressupostos 2016 ja que havia estat una petició consensuada per tot el
Consell Escolar Municipal i demanada reiteradament i que el govern de Carles Pellicer va deixar
de banda perquè creia que no era una prioritat en el seu primer mandat (2011-2015). Per
nosaltres, i creiem que per totes aquelles formacions polítiques amb valors republicans i de justícia
social, l'educació, i òvbiament l'educació pública i de qualitat, ha de ser, per obligatorietat, una
prioritat tant a nivell de línia ideològica com pressupostària i, per tant, hauria de ser un fet nuclear i
bàsic en la nostra agenda política municipal i així, també, treballar conjuntament amb tots els
agents i comunitat educativa de la ciutat.
Justament, a partir del dia de la presentació, la Regidoria d'Ensenyament ha canviat el seu
discurs, i ara sí que es planteja el repte de promoure una ciutat més inclusiva i més equitativa, i
per tant, ara també defensa que l'estudi sobre escolaritat de la ciutat és una eina imprescindible.
Ara bé, ens hem de lamentar que hàgim hagut d'arribar fins el 2018 per adonar-nos dels
desequilibris que els nostres centres educatius públics han patit en relació a la prioritzacio dels
centres concertats i que la mateixa xarxa pública hagi hagut de patir, i estigui patint, competència
entre els diferents centres públics.
Les dades són clares i s'han anat recordant però convé repetir-les. Des del 2012-2015 s'han
tancat 9 grups de P-3 que amb el tancament dels grups del Joan Rebull i Isabel Besora el proper
curs fan un total d'11 grups de P-3 tancats de línia pública a favor de cap tancament de la
concertada. Aquest és un greuge més, quan aquestes escoles, segons l'estudi realitzat,
reflecteixen el que hauria de ser la tendència de tots els nostres centres educatius de la ciutat,
públics o concertats: mantenir l'equilibri de diverstitat socioeconòmica i d'origen del nostre
alumnat.
Malauradament, aquesta no és la realitat del nostre municipi i, per tant, durant tots aquests anys,
s'ha instaurat la pràctica d'elecció “d'escoles-fugida” avalant el concepte malentès de “llibertat
d'elecció” que ha fet que les famílies no escullin l'escola més propera (o la del barri) que moltes
vegades coincideix, -segons paraules de la mateixa tècnica en un mitjà de comunicació, en “les
escoles (localitzades) en zones amb més vulnerabilitat social” sinó que n'escullin una altra per tal
d'allunyar-se de l'estigmatització a la qual moltes escoles de la ciutat estan sotmeses. Tenim més
dades que ho demostren, segons aquest estudi, el 73,7% de les famílies escullen una altra escola
en detriment de la més propera que només l'escullen el 26,3% restant.
Des de sempre, la Candidatura d'Unitat Popular com altres grups municipals presents al consistori
la Fapac o d'altres organismes i sindicats vinculats a l'educació també hem defensat la disminució
de ràtios a 20 alumnes per aula, tant per frenar el tancament de línies públiques com per combatre

la segregació escolar. I, ara amb l'estudi, també es constata que la reducció de ràtio en escoles en
risc d'estigmatització és una bona mesura.
Ara bé, tot aquestes dades necesesiten ser avaluades objectivament i de manera minuciosa i, per
això, és primordial la transparència i l'honestedat a l'hora de treballar-les i revetir-les. Sabem
també que la competència municipal en matèria d'educació és petita però, molt sovint, aquest
discurs “de delegar responsabilitats al departament d'educació de la generalitat” eludeix
responsabilitat i voluntat política d'aplicar mesures correctores que sí que poden ser del nostre
abast. Aquí n'enumerem unes quantes: creació d'òrgans de seguiment dins de l'OME,
reorganització de les taules mixtes i les comissions de garanties amb la incorporació de nous
membres que puguin garantir la transparència de tractament de dades, treballar conjuntament
amb plataformes per tal de pressionar el departament en la reducció de ràtios, redistribució de les
ajudes i beques, entre d'altres.
En definitiva, hem arribat al principi d'un camí que hem d'engegar amb celeritat i eficiència de la
mà d'una bona planificació escolar, ja que allò que solucionem avui amb rapidesa i poca reflexió
pot ser un gran obstacle en un futur immediat si tenim en compte la fluctuació demogràfica
d'aquests darrers anys i el pas d'alumnat de primària a secundària. Aquesta ha de ser una tasca
que ens ajudi a copsar l'impacte de les actuals polítiques educatives amb l'objectiu de reorientar la
política educativa municipal i engegar una línia efectiva i, sobretot, consensuada per tots els
agents educatius de la ciutat.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposem els següents acords:
1) Que la regidora d’Ensenyament faciliti a aquest i a la resta de grups municipals l’estudi
“L’escolaritat a Reus: avaluació de la política educativa municipal per a l’equitat”, elaborat per
professors de la Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec del govern municipal, així com el
document powerpoint que es va projectar durant la presentació pública de l’esmentat estudi”.
S'aprova per unanimitat.
2) Proposar al Consell Escolar Municipal (CEM) la conveniència de publicar les dades de l'estudi
de manera transparent i donar a conèixer els resultats de la diagnosi de manera clara i honesta
per tal d'afrontar-los amb valentia i amb maduresa. S'aprova per unanimitat.
3) Iniciar una ronda de xerrades informatives sobre l'estudi, de manera individualitzada, per tots
els centres escolars (claustres i ampes) de la ciutat aprofitant el mes de juliol com un mes amb
hores no lectives i que serveix per a la revisió de l'any en curs i la preparació del vinent. Prospera:
el govern municipal hi vota en contra.
4) Tenir en compte el calendari oficial de preinscripció i matrícula i publicar diàriament les dades
de preinscripció (tant a les escoles com a l'Oficina Municipal d'Escolaritzacio), -amb un marge
màxim de 48 hores per tal d'afavorir el traspàs d'informació entre els centres educatius i l'OME-,
tenint en compte que els criteris de baremació ja són aportats prèviament pel departament
d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb la publiació de les Resolucions anuals
pertinents i d'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de
16.7.2009), i el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de
l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.(adjuntem calendari 2018).
Prospera, amb l'abstenció del govern municipal.
5) Proposar al CEM que estudiï la creació de l’Observatori Municipal de la Segregació escolar.
Prospera, amb el vot contrari del govern municipal.
6) Treballar, conjuntament amb Serveis Socials, una reformulació del pla de beques d'accessibilitat
al menjador, activitats extraescolars, casals d'estiu, etc; de manera que es recuperi l'execució del
Pla Estratègic de Subvencions, Beques i Ajuts que la Candidatura d'Unitat Popular va exigir en el
marc de negocació dels pressupostos 2016 i que encara no s'ha realitzat. No prospera, el govern

municipal del PdeCAT, ERC i Ara Reus, C's i PP hi voten en contra. Només té els vots
favorables de la CUP i el PSC.
7) Proposar al CEM que es convidi la Plataforma ‘Ràtio 20’ a les seves reunions i grups de treball
per tal de buscar estratègies.de demanda al departament de cara a la reducció de ràtios a les
aules. S'aprova per unanimitat.

