
A tot l’equip de govern municipal: 
 
Compareixem en aquest ple per posar en coneixement de tot el consistori, la gran 
preocupació que ens han manifestat els veïns i les veïnes de l’Hospitalet sobre la situació 
de les escoles públiques. 
 
L’Escola Paco Candel del barri de Santa Eulàlia és una de les escoles de nova creació, es 
troba en barracots des de els seus inicis al curs 2011/2012 i gràcies a la tenacitat i il·lusió 
dels equips directiu i docent ,està jugant un paper fonamental en l’educació dels infants de 
la nostra ciutat. Es tracta d’una escola on la cooperació famílies-escola-barri és molt alta, 
els alumnes hi poden desenvolupar les intel·ligències múltiples i gaudir d’una qualitat 
educativa que no te res a envejar a la de les escoles de països nòrdics que sovint prenem 
com a model. La necessitat i la qualitat d’aquest projecte educatiu s’ha traduït en un 
nombre elevat de preinscripcions de famílies del barri i d’altres zones educatives de la 
ciutat.  
 
El cas de l’escola Ernest Lluch de Collblanc és idèntic i compta amb els mateixos bons 
resultats al barri on s’ubica. 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat s’ha mostrat contrari a invertir recursos 
necessaris per llogar més mòduls per ampliar aquestes escoles i ha optat per transformar 
en aules, la sala de psicomotricitat, el menjador o la biblioteca, per acollir els alumnes que 
es matricularan el proper curs. Les activitats que s’hi realitzaven en aquests espais 
s’hauran de fer fora de l’escola, per torns, o be deixar de realitzar-se. Altres activitats 
igualment importants com les extraescolars, les assemblees d’ampa, les xerrades 
d’escola de pares, o les classes de català que imparteix el CNL a famílies nouvingudes 
del barri, es veuran afectades per la manca d’espais. 
 
Aquesta situació inevitablement, dificultarà el correcte funcionament de les activitats 
escolars, soscavarà el projecte educatiu malgrat l’esforç continuat i sostingut de tot l’equip 
docent i, en definitiva, posarà més pals a les rodes al desenvolupament de la nostra 
comunitat educativa que tant sols en dos anys, ha aconseguit una forta cohesió basada 
en la il·lusió i el treball cooperatiu. 
 
Comprenem que davant la situació de crisi actual, l’edificació de noves escoles queda 
lluny de les opcions a considerar. És per aquest motiu que demanem a aquest Ajuntament 
el seu recolzament efectiu per exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, que proporcioni les inversions i dotacions dels elements justos i necessaris per 
garantir el creixement d’aquestes escoles i d’aquests models educatius que són una opció 
real per millorar l’èxit escolar i el futur dels nostres ciutadans. 
 


