XARXA GROGA L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

A la Honorable Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Senyora Meritxell Ruiz Isern:
Ens adrecem a vostè per exposar-li les necessitats que continua patint la nostra comunitat
educativa malgrat les darreres actuacions.
- L'Escola Ernest Lluch continua en barracots tot i tenir cedit, per part de l'administració local,
un solar per la seva construcció i ubicació definitiva. La manca de licitació de les obres i data
d'execució de les mateixes crea un ambient d'incertesa i malestar per la manca d'espai que cal
resoldre de forma urgent.
- Tanmateix l'Escola Paco Candel continua acumulant barracots i segons el Gabinet del
President (en escrit signat pel seu director el 20 de juny de 2016) així continuarà fins que hi
hagi disponibilitat pressupostària, això suposa un greuge intolerable a tots els nivells.
- No hi ha constància que el Departament que vostè dirigeix, hagi realitzat cap més estudi de
patologies ni adaptació a la normativa vigent, tret de la primera fase d'actuacions realitzades a
l'escola Frederic Mistral. La resta d'escoles Milagros Consarnau, Busquets i Punset, Bernat
Metge i Joaquim Ruyra, així com el IES Llobregat es troben impartint classes en edificis
obsolets que han sobrepassat en 20 anys la seva vida útil, existeixen barreres arquitectòniques
i hi ha presència d'elements perillosos com el fibrociment. Resulta absolutament primordial
que activin un pla per resoldre les greus irregularitats d'aquest edificis, amb la celeritat i
eficiència que des de fa anys s'espera veure reflectida.
- La construcció del gimnàs de l’escola Pau Sans va ser licitada i publicada al DOGC fa més de
10 anys, l'alumnat del centre continua sense poder gaudir d'un espai adequat per a les classes
d'educació física i segons el Gabinet del President cal que L'Ajuntament de L'Hospitalet redacti
un Pla Especial per marcar els paràmetres constructius. Considerem que és imprescindible que
compleixin d'una vegada el compromís amb aquesta escola sense requeriments de més plans
ni redaccions d'altres documents que només serveixen per perllongar una espera que ja dura
massa.
- L'ampliació i millora de l'únic centre públic d'educació especial que no cobreix la demanda de
places actuals i la construcció d'un nou centre d'educació especial que complementi el primer.
Les USSEs creades i els recursos per atendre NEEs a les escoles ordinàries són insuficients i
incompatibles amb algunes patologies. Ens han fet saber que des de Serveis Territorials s'està
estudiant les necessitats d'educació especial, és per això que sol·licitem tenir coneixement
exhaustiu d'aquest estudi i les conclusions que se n'extreguin.

XARXA GROGA L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
- La millora de la oferta pública d'instituts de secundària, tot i que segons el seu Departament
el nombre de places respon a les necessitats d'escolarització del municipi, sabem que hi haurà
properament una manca de places degut a creixements demogràfics sobtats i en algunes zones
educatives amb forta promoció immobiliària encara s'espera un major increment de les
necessitats. Considerem que tenim la oportunitat i la obligació de planificar i anticipar-nos de
forma suficient per evitar solucions precàries i provisionals.
- Tanmateix també considerem que és necessària l'ampliació d'oferta pública de cicles
formatius post obligatoris que en algunes branques com la sanitària, imatge i so és inexistent i
en d'altres insuficient. La darrera adjudicació en forma de cessió d’un edifici públic de la ciutat
a una editorial per prestar serveis educatius de caire privat, fa pensar que el Departament opta
clarament per afavorir el sector privat enlloc de fer inversió en oferta pública, la qual cosa
resulta inadmissible en el marc de la funció pública.
Així mateix, denunciem que mentre a la nostra ciutat hi ha aquestes mancances, la Generalitat
destina diners públics als concerts educatius de 3 escoles d’elit de la mateixa ciutat, que
segreguen als alumnes per qüestions de sexe. Els diners públics han de tenir una finalitat de
servei públic i les institucions que reben diners públics han d'ajustar-se a principis d'igualtat la
qual cosa no succeeixen a les escoles que segreguen alumnat.
Cada dotació pressupostària que s'atorga al sector privat en forma de concert o subvenció,
representa una mancança que no queda coberta i un alumnat que queda insuficientment atès,
obligant les famílies a optar per places privades o desplaçaments fora del municipi cercant la
qualitat educativa. Els centres públics necessiten recursos que el Departament no està
proporcionant de forma suficient, calen recursos materials i sobretot humans, per reduir les
ràtios, per cobrir les substitucions des del primer dia, així com recursos addicionals TEE. Cal
també recordar, que la oferta hauria de ser suficient i adequada incloent la franja 0-3 que
massa sovint queda en l’oblit.
Estem convençuts que tenim els mateixos objectius de garantir el Dret a l'educació i
l'ensenyament de qualitat, per tant esperem que es comprometi a atendre les demandes que
són imprescindibles per aconseguir-los.
Quedem a la espera de la seva resposta i restem a la seva disposició en cas que necessiti
conèixer de prop les problemàtiques esmentades.

Xarxa Groga de L'Hospitalet, 18 de setembre de 2016.

