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D’esquerra a dreta: manifestacions en contra de la supressió de línies en valencià als col·legis CEIP Antonio Armelles i el CEIP Mestre Canós, de

A

ls afores d’Alaquàs, on abans hi
havia el cementeri municipal avui
s’erigeix una escola prefabricada:
el CEIP Ciutat de Cremona, un
col·legi públic nascut l’any 2007 per la
necessitat de places escolars a la ciutat i
que ara veu que per al curs que ve desapareixerà l’única unitat de 3 anys que
els quedava, després que l’any passat
la conselleria suprimira dos unitats més
d’infantil. Una escola que te més de 600
alumnes i és una de les que més demanda
i llista d’espera té per al pròxim curs.
“Solament amb els germans d’alumnes
que ja estudien al centre –i que tenen
preferència a l’hora d’accedir-hi– i els
fills dels professors, ja són 28 possibles
alumnes per al curs vinent. On estudiaran, si ens tanquen l’única línia d’infantil
que ens queda?”, es demana Miguel
Piqueras, membre de l’AMPA.
Uns anys arrere, la conselleria va proposar i acceptar la construcció d’un nou
edifici que acollira els alumnes que encara avui, més de 5 anys després, aprenen
en barracots prefabricats. “El projecte va
rebre fins i tot les ajudes europees per a
la creació d’escoles, però aquests diners
van desaparèixer”, relata Piqueras.
Per totes aquestes contradiccions, i
juntament amb la supressió de l’última
línia d’infantil i l’eliminació de qualsevol futur possible de l’escola, els membres de l’AMPA van decidir, el passat 23
de febrer, tancar-se dins el col·legi com a
mesura de protesta fins que no es revise
la nova resolució.
Però aquest no és l’únic col·legi que
s’ha rebel·lat contra l’última estocada del
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L’ensenyament públic
planta cara al PP
L’escola pública valenciana i en valencià inicia una
nova campanya de mobilitzacions per conscienciar
la societat de la necessitat de les 152 línies
que la Conselleria d’Eduació té previst retallar
el pròxim curs 2014-2015 i que suposen el
tancament definitiu de cinc centres en valencià a
tot el territori.
govern valencià a l’escola pública, una
estocada justificada per la baixada de la
natalitat i l’emigració, però que amaga
les conseqüències d’un augment indiscriminat de la ràtio a les aules de fins a 30
alumnes per classe.
Segons Vicent Moreno, president
d’Escola Valenciana, “aquesta acció es
pot resumir en l’intent de degradar l’escola pública i en valencià i de potenciar
els centres privats en castellà. És el resultat de la campanya ideològica d’atac a
la nostra llengua que està exercint el PP
espanyol”.
Per una altra banda, Marc Candela,
portaveu del Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l’Ensenyament Públic
Valencià (STEPV), afegeix: “El mateix

dia que es va publicar l’arranjament
escolar en el DOCV es publicava també la cessió de sòl públic per construir
centres concertats a Elx i Calp (on també
retallen unitats d’infantil en la pública).
Si ha baixat la natalitat, ha baixat per a
la xarxa pública i per a la concertada.
Per tant, entenem que la baixada de la
natalitat és l’excusa per desmantellar la
xarxa pública i potenciar la concertació i
la privatització de l’educació”.
Firmes, peticions ‘on-line’ i manifestacions. Mentre l’AMPA del Ciutat
de Cremona continua tancada dins el recinte de l’escola, altres col·legis afectats
promouen noves iniciatives i mobilitzacions per defensar l’escola pública. És el
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Castelló. Cartell reivindicatiu a les portes del CEIP Ciutat de Cremona. La directora del CEIP Martínez Valls, durant les jornades de portes obertes.

cas del CEIP Sara Fernández, al barri de
Sant Macel·lí de València, que perdrà el
curs que ve l’única unitat educativa d’infantil que actualment ofereix, cosa que
suposa la condemna a mort d’aquest col·
legi en un futur no molt llunyà. Des del
8 de febrer, i per defensar la necessitat
d’aquesta unitat educativa, va crear una
petició on-line a la plataforma Change.
org a més d’una recollida de firmes a la
ciutat.
Un altre exemple d’escola condemnada a mort és el CEIP Ciudad de Oviedo, a Torrevella, un centre d’inclusió
d’alumnes estrangers, on la docència
s’adapta a les necessitats educatives dels
nouvinguts. La conselleria ja els ha informat dels terminis de matrícula per accedir a l’escola més pròxima, el col·legi
Acequión, ja que per al curs 2014-2015
el Ciudad de Oviedo tancarà les portes.
Contra aquesta mesura van optar per
concentrar-se cada dia desprès de la sirena que dóna per finalitzades les classes.
El passat 6 de març, la Plataforma per
l’Ensenyament públic de Torrent es va
manifestar contra el tancament indiscriminat de l’escola pública a la terra de
naixement de Maria José Català, actual
consellera d’Educació, a més de lliurar
també el seu propi recull de firmes.
Una altra mesura que des d’Escola
Valenciana i des de diverses ciutats del
territori s’està promovent és la presentació d’un recurs a la conselleria per desestimar la proposta de tancament. Aquest
és el cas d’Ontinyent, que des del Consell Escolar Municipal i amb el suport
de l’ajuntament, pensen presentar totes

les al·legacions necessàries. “Segons ens
responga la conselleria, decidirem les
pròximes passes, però la decisió és arribar fins on siga necessari per defensar el
sistema educatiu”, destaca l’alcalde de la
ciutat, Jorge Rodríguez.
L’inici de la lluita per la supervivència. El president d’Escola Valenciana destaca que han avançat més de tres
mesos la campanya informativa sobre la
matriculació en valencià. Amb el lema
“Si vols qualitat, marca’t un punt: Matricula en la nostra escola” volen fer efectives tota una sèrie de mesures “perquè
les famílies tinguen el dret a matricular
en valencià i que els seus fills i filles
siguen plurilingües de fet i no només de
boqueta”.
D’altres mesures que estan desenvolupant la majoria de col·legis són la creació
d’activitats promocionals i de difusió
dels avantatges de matricular els nous
alumnes als centres públics. El CEIP
Martínez Valls d’Ontinyent, per exemple, va convidar els ciutadans a assistir a
una jornada de portes obertes a l’escola
el passat 5 de març. El CEIP Bonavista,
a la mateixa ciutat, va crear un vídeo
promocional per mostrar els avantatges
de matricular-se al centre. Ambdues directores d’aquests col·legis, Tudi Mollà
i Patrícia Folgueras respectivament, denuncien el tancament d’unitats als seus
centres mentre des del govern es continuen fomentant les escoles concertades
–a Ontinyent totes en castellà– nascudes
per la falta de llocs vacants d’escolarització a la pública durant els anys del

boom de natalitat al nostre país. “No els
interessa que l’escola pública estiga tan
unida com ho està actualment, per això
fomenten aquesta lluita”, destaca Tudi
Mollà. Una lluita iniciada per la necessitat d’una matriculació desmesurada –fomentada per l’augment de la ràtio– per
poder d’aquesta manera accedir a les places que actualment han estat suprimides.
“Ara et toca vendre’t. És una bogeria
que una escola pública haja d’arribar a
això. Nosaltres treballem a l’aula i no
caldria que ens venguérem a la galeria”,
comenta Mariate Micó, professora del
CEIP Martínez Valls. A més, reflexiona:
“Els xiquets que estan ara a l’escola són
el futur de demà i cal exigir la millor
educació per a ells, no l’escola que més
es publicite”.
Patrícia Folgueras, creu que potser
és beneficiosa aquesta lluita: “L’escola
pública ha passat molt de temps manifestant-se per les misèries que sofrien. Ara
toca demostrar i reivindicar l’experiència
que tenim acumulada”.
Vicent Moreno es recolza en els percentatges per defensar la necessitat d’una
escola pública i en valencià: “Està establerta en un 93% a la xarxa d’ensenyament públic i en aquests moments l’oferta és d’un 33%. La societat valenciana
no està ja disposada a baixar d’aquests
mínims, perquè al final de tot el camí hi
ha el més essencial de tot: que volem la
millor educació possible per a les generacions de valencians i valencianes que
conduiran el País Valencià en un futur”.
Eva Javier Soler
11 DE MARÇ DEL 2014
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