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Editorial

Retallades en educació: 
tancament d'aules

La  situació  econòmica  que  ens  trobem  obligats  a 
viure  ens  ha  conduit  a  una  crisi  continuada,  amb 
totes  les  circumstàncies  que  venen  lligades: 
retallades  en  dependència,  retallades  en  sanitat, 
retallades  en  cultura,  retallades  en  educació, 
retallades, retallades, retallades...Una manera “fàcil” 
d'aconseguir reduir les despeses és passar les tisores 
a l'ensenyament.

La passada setmana, el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya va decidir tancar un 
seguit  d'aules a  les diferents escoles i  instituts  del 
territori català. Entre els centres afectats es troben 
les  escoles  Sant  Baldiri  i  Països  Catalans  de  Lliçà 
d'Amunt.

El  total  de  centres  afectats  són  set.  Però,  les 
situacions  que  s'implantaran  en  cada  un  d'ells  és 
molt diversa. La consellera va parlar de dues escoles 
que no obriran nous grups a P3 i que de cara al futur 
es  convertiran  en  centres  per  a  alumnes  de 
secundària, per acollir les necessitats futures 
d'aquests  estudiants  atenent  al  creixement  de  la 
població escolar d'aquesta franja d'edat. 

Com  ja  sabeu  estan  plantejant  el  tancament 
progressiu  de  l'Escola  Sant  Baldiri.   El  primer  pas 
consistirà,  si  res  no ho impedeix,  en el  tancament 
l'única aula que actualment té de P3 Sant Baldiri, i la 
supressió  d'una  de  les  dues  aules  de  P3  que  té 
l'Escola de Països Catalans.

El tancament progressiu de l'Escola Sant Baldiri serà:

Primer tancaran la línia de P3, i a l'any següent no hi 
haurà nens per les classes de P4 i així fins arribar a 
sisè que serà quan l'escola es tancarà. Quan no hi 
quedin  nens  ni  nenes  a  l'escola,  traslladaran  als 
estudiants  de l'  INS 2 de Lliçà d'Amunt a aquesta 
escola.

Demogràficament hem de parlar d' un decreixement 
de l'índex de natalitat al municipi de Lliçà d'Amunt. 
El  2003 van néixer 225 nens i  nenes,  en canvi  el 
2010 van néixer 127 nens i nenes.  És evident que el 
nombre dels infants que haurien d'anar a les aules 
de  P3  amb deu anys  de  diferència  s'ha  reduït  en 
quasi bé un 50 %. 

Però  això  no  és  cap  justificació  per  al  tancament 
d'aquestes dues aules dins del nucli urbà del poble.

Per aquest motiu, i perquè són molts els lliçanencs i 
lliçanenques que han estudiat o matriculat els seus 
fills a l'escola Sant Baldiri, l'AMPA de la mateixa recull 
signatures en contra d'aquest tancament progressiu 
del centre i tot el què això comporta. 

Després de la primera reunió de la Plataforma SOS 
organitzada  per  totes  les  entitats  educatives  i 
l'Ajuntament  de  Lliçà  d'Amunt  en  defensa  de 
l’ensenyament les últimes novetats:

-Des  de  l’AMPA  de  St.  Baldiri,  ens  animem  a 
participar en tots els actes que es vagin convocant 
per tal  de donar suport a la demanda de No a les 
tancades d'aules de P3 al  nostre municipi.


