Nota de premsa
26/04/2016

Rebuig de les famílies de l'Escola Margalló de Castelldefels per
l'amenaça de tancament d'una línia de P3
L'AMPA de l'Escola Margalló sol·licita intervenir al Ple Municipal del proper dijous (28
d'abril).
Abans d'obrir-se el procés de preinscripció va començar a córrer l'amenaça de tancament
de diverses línies de P3 a la comarca del Baix Llobregat. Aquesta amenaça va comportar
la mobilització d'entitats i ajuntaments que va propiciar l'aprovació d'una moció que es va
trametre al Parlament de Catalunya.
El Departament d'Ensenyament es va comprometre en una reunió amb l'Ajuntament de
Castelldefels a mantenir l'oferta inicial de places “per tal de donar les mateixes
oportunitats a tots els centres”.
Un cop finalitzat el procés de preinscripció, i amb els resultats de la mateixa, el
departament es planteja la reducció d'entre una i dues línies de P3 a Castelldefels. Tots
els indicis apunten a que una d'aquestes línies es podria eliminar a l'Escola Margalló.
Amb aquestes notícies l'AMPA es va reunir amb l'alcaldessa —Candela López— i la
regidora d'Educació —Ivana Travesí— on es va rebre la confirmació d'aquesta possibilitat.
Davant d'aquesta amenaça l'AMPA s'ha reunit amb la coordinadora territorial de la FaPaC
per coordinar i organitzar les futures mobilitzacions.
El primer pas ha estat sol·licitar la paraula al Ple Municipal del mes d'abril —que se
celebra el dia 28 a les 19 h — on una representació de l'AMPA donarà lectura al
document que adjuntem a aquest comunicat.
Per una qüestió de terminis legals, la sol·licitud de l'associació de mares i pares no ha
pogut ésser atesa per l'Ajuntament i el text no podrà ésser llegit durant aquest ple. No
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obstant, l'AMPA manté contactes amb l'Ajuntament per tal de recavar el suport necessari
per mantenir la lluita per l'escola pública.
Paral·lelament s'ha convocat a les famílies de l'escola a una concentració lúdica i
pacífica a la plaça de l'Església coincidint amb el Ple. En el moment d'emissió d'aquesta
nota de premsa s'està a l'espera de la corresponent autorització administrativa per part del
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes són les primeres accions de tot un conjunt que s'estan organitzant per tal de
defensar la continuïtat el projecte educatiu amb doble línia.
En els propers dies, l'AMPA sol·licitarà una reunió conjunta amb tots els grups municipals
per tal de poder impulsar una moció de rebuig a la reducció de línies de P3 al municipi.
Des de l'AMPA Margalló es defensa l'oportunitat històrica que té el departament
d'Ensenyament d'apostar de veritat per l'educació de qualitat i reduir ràtios en comptes de
desmantellar escoles.
Per a més informació podeu contactar amb:
ampamargallo@gmail.com
Tel. 659052598 (Mari Ruiz —presidenta—)
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