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L’accés a l’educació de la ciutadania i el bon funcionament dels centres educatius, són 
elements clau per garantir tant la cohesió social com la inclusió i la promoció social 
d’un municipi. Cornellà ha estat sempre una ciutat implicada en la millora de les seves 
escoles perquè ha entès que són eines bàsiques per la millora dels seus barris i de la 
seva comunitat. 

 
En els darrers mesos i setmanes s’han portat a terme el període de planificació de 
l’oferta educativa pel proper curs escolar 2016-2017. Aquesta planificació, tot i que és 
competència dels Serveis Territorials d’Ensenyament, sempre s’havia  feta  per 
consens, o si més no, en coordinació amb els ajuntaments afectats. Les taules de 
planificació amb presència de municipis i els Serveis Territorials havien estat doncs 
instruments útils per orientar l’oferta educativa dels municipis i els seus projectes 
educatius. 

 
Aquesta planificació es gestiona, en el cas de Cornellà de Llobregat, mitjançant els 
Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Baix Llobregat. 

 
Cal tenir present, que des de SSTT d’Ensenyament en un principi, s’havia pres la  
decisió de tancar quatre grups de P-3, basant-se en la davallada de natalitat, segons 
padró municipal de 100 infants menys per escolaritzar en P-3. Inicialment els SSTT van 
comunicar a les escoles Dolors Almeda i Ignasi Iglesias de Cornellà que la seva oferta 
de places de P3 es reduiria en un grup, ofertant així 25 places i no 50 cadascuna. Cal 
recordar que segons les mateixes dades, pel curs 2017-2018, hi ha un repunt de 
natalitat amb 96 nens/es més en aquesta edat escolar. 

 

Després de diverses reunions tant amb la Tinent d’Alcalde d’Educació i Política Social 
de l’Ajuntament de Cornellà com amb les comunitats educatives de les escoles Dolors 
Almeda i Ignasi Iglesias, es va aconseguir mantenir l’oferta inicial de P-3 del municipi; 
l’oferta de preinscripcions va ser la mateixa que en el curs anterior. 

 
A la vegada, des de l’Ajuntament i per unanimitat de tots els grups municipals, es va 
realitzar una moció contra el tancament previst de línies de P-3. De la mateixa 
manera i en la mateixa línia es va aprovar una moció al ple de la Diputació de 
Barcelona, i finalment al Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de 
resolució en la qual s’instava al govern a no tancar cap línia d’escoles públiques de P- 
3 a tota la comarca del Baix Llobregat. 
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Malgrat totes aquestes manifestacions contraries al tancament de línies de P-3 
aprovades per part de les institucions democràtiques afectades, el dia 5 de maig, i 
mitjançant un correu electrònic, es rep notificació per part d’un tècnic de SSTT a la 
direcció de l’escola l’Areny així com a l’Ajuntament, en una bústia de correu que no és 
l’oficial de la regidora ni d’alcaldia, que finalment aquesta escola, només tindrà un 
grup de P-3 dels dos existents en l’actualitat. 

 

Que davant aquests fets, des de la regidoria d’educació i polítiques socials de Cornellà 
de Llobregat, es va sol·licitar una reunió d’urgència amb el Director de Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat amb tots els grups municipals i 
representants de la comunitat educativa. 

 
Aquesta reunió va tenir lloc el passat dia 13 de maig a les 13:00 a SSTT  
d’ensenyament del Baix Llobregat. En aquesta reunió en la qual van participar la 
Tinent d’Alcalde, la majoria dels regidors dels grups municipals, així com tres 
membres de la comunitat educativa, entre ells, representants de l’escola l’Areny. 

 
Que en aquesta reunió es va posar de manifest les dades demogràfiques abans 
esmentades, així com que al tancar aquesta línia, els infants que no puguin 
matricular-se en aquesta escola hauran d’anar a escoles fora del barri, ja que l’altra 
escola del barri Riera, escola Abat Oliba, la preinscripció ha superat la demanda de 
places. De la mateixa manera es va destacar que l’escola l’Areny és centre de 
referència, no només de la ciutat, si no de la comarca, en formació de nens/es amb 
problemes auditius i la importància que té pel projecte d’escola el manteniment de les 
dues línies des de P3. 

 
Davant d’aquest arguments així com les esmentades resolucions polítiques de totes 
les institucions implicades, el Sr. Director de SSTT d’Ensenyament del Baix Llobregat, 
acompanyat del seu equip, no va esgrimir cap argument en contra, i es va limitar a 
alliçonar, tristament arribant fins i tot a la prepotència i els menyspreu, els 
representants dels grups municipals i els membres de la comunitat educativa i de 
l’AMPA de l’escola afectada. 

 

Aquesta situació de menyspreu és similar a la sembla que van patir les comunitats 
educatives de l’Escola Dolors Almeda i de l’Escola Ignasi Iglesias, i mostra una nul·la 
capacitat de diàleg, acord, proximitat i respecte tant cap als veïns i veïnes de  
Cornellà, com a les seves persones representants municipals, i una desincumbència 
inacceptable a les decisions polítiques adoptades per les institucions democràtiques 
del nostre país. 

 
Les capacitats de diàleg, reconeixement, respecte a la ciutadania i les seves 
institucions s’han d’exigir a qualsevol treballador públic, i haurien de ser encara més 
sòlides i reconeixibles en càrrecs com el de Director de SSTT d’Ensenyament, que 
tracten un tema tant delicat i de tanta importància per a qualsevol societat que es 
consideri avançada, com és l’educació pública. 

 
És per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 



 

 
 
 

 

Primer.- Reprovar públicament l’actitud de SSTT d’Ensenyament del Baix Llobregat, 
per la nul·la capacitat de diàleg, acord, proximitat i respecte a les decisions polítiques 
adoptades per les institucions democràtiques del nostre país. 

 

Segon.- Manifestar el rebuig a l’actitud del director de SSTT d’Ensenyament del Baix 
Llobregat pel menyspreu mostrat amb els representants polítics, els membres de la 
comunitat educativa i de l’AMPA de l’escola l’Areny en la reunió del passat dia 13 de 
maig de 2016. 

 
Tercer.- Informar d’aquest acord a la Conselleria d’Ensenyament, a la seva Consellera, 
als SSTT d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Baix Llobregat, així com a 
FAMPA de Cornellà, als Consells Escolars de les Escoles Dolors Almeda, Ignasi Iglesias, 
i l’Areny, a la comunitat educativa de Cornellà. 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 

 

La moció resultant és aprovada per unanimitat dels assistents. 


