PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER
INSTAR A LA GENERALITAT A OFERIR LA POSSIBILITAT D’INTERNALITZAR ELS CENTRES
CONCERTATS DE LA CIUTAT EN LA XARXA PÚBLICA EXISTENT
Cada any i durant els mesos de març i abril en motiu de les preinscripcions escolars d’infantil i
primària, la Candidatura d’Unitat Popular engeguem una campanya en defensa de l’escola
pública.
Garantir que l'educació arribi a tothom implica gaudir d'una xarxa finançada per l'erari públic que
arribi a totes les poblacions i barris de forma suficient. La participació i reivindicació d'aquesta
xarxa és la millor garantia per a una societat cohesionada, on tothom pugui trobar les seves
oportunitats de desenvolupament i arribar a entendre's amb els altres malgrat els conflictes.
L'escola pública no és un negoci. No enfoca la seva activitat com a tal sinó com una activitat
humana i un bé públic. La seva funció és únicament i exclusiva educativa i social, i no hi ha
d’haver cap rerefons de supervivència econòmica. Per això és important defensar i apostar per
l'escola pública, impedint així un transvasament d'alumnat cap a la privada-concertada (que
comporta tancament de línies públiques i el manteniment de la doble xarxa).
A més, la segregació escolar s’ha convertit en un dels problemes principals de l’educació catalana.
Una de les importants mesures per tal de superar-la és la supressió de les escoles selectives que
amb l’aplicació del 155 van renovar els seus concerts educatius de la mà del conseller Bargalló .
Sabem que no és fàcil però si s’ofereix un servei públic per a tothom, i s’apliquen polítiques de
redistribució de l'alumnat determinants i de compensació en els centres "guetitzats" o
estigmatitzats pot ser una realitat. I es pot aconseguir fent una aposta clara i massiva per la xarxa
pública, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant, és molt més diversa, rica i plural, i té
l’obligatorietat de fomentar la cohesió social i l'equitat.
En un país amb un índex de pobresa infantil del 30% malgrat baixi la natalitat, eliminar recursos
del sistema públic és una praxi avergonyant que atura els avenços republicans i, a més, quan al
Principat s’incompleix la LEC (Llei d’educació de Catalunya) en termes d’inversió. Recordem que,
encara ara, no s’inverteix el 6% del PIB i, per tant, repercuteix en les mancances de millores i
recursos en l’educació pública.
A Reus, comptem amb una xarxa de 19 centres públics d’infantil i primària, i 10 centres privatsconcertats, un d’ells que segrega per sexes. Sabem quina és la situació de greuge entre escoles
públiques i concertades i també entre les mateixes públiques i entres les mateixes concertades en
termes d’admissió d’alumnat. A més, per més que defensem una única xarxa pública també som
conscients de la realitat educativa de la ciutat tal com hem pogut comprovar en aquests darrers
mesos a l’hora d’afrontar la Segregació Escolar en el nostre municipi. Hem participat en diferents
trobades on no es percep, per part de segons quins centres concertats prendre partit en la
reversió d’aquest problema i també som coneixedores de l’hermetisme i la poca transparència de
les diferents taules i comissions en termes d’admissió d’alumnat que el Departament d’Educació
no hauria de permetre.
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular presenta els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Reus, en el marc del Consell Escolar, convoqui totes les direccions dels
centres educatius de la ciutat, tant públics com concertats, més enllà de les comissions i taules
existents, per tal de fer una anàlisi oberta, clara i sincera dels processos d’admissió de l’alumnat i
que totes les direccions exposin les seves realitats.
2. Que l’Ajuntament de Reus insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per un període de 10 anys a realitzar un procés exhaustiu, meditat, consensuat en el temps per tal
d’internalitzar tots els centres concertats del Principat a la xarxa pública.
3. Que l’Ajuntament de Reus insti al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a
realitzar una taula de treball amb els centres concertats de la Reus per tal d’expressar la voluntat
d’aquests centres a introduir-se a la xarxa pública, assumint que alguns dels centres concertats a
Reus compleixen amb la seva funció pública -en termes de diversitat d’origen i socioeconòmicamolt més que altres centres públics de la ciutat.

