ESCRIT QUE PRESENTA L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES DE L’ESCOLA MARGALLÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS
Senyora Alcaldessa,
Senyores regidores,
Senyors regidors,

Saludem també al públic assistent i a les famílies que ens acompanyen.

Ens adrecem a aquest consistori en representació de les famílies i els alumnes de l’escola Margalló.

El Margalló ha format durant més de trenta anys a molts dels castelldefelencs i les castelldefelenques d’avui.

El Margalló ha estat des dels seus orígens, una escola innovadora que s’ha guanyat el reconeixement i l’estima de
gran part de la població del municipi.

El Margalló és una escola que deixa empremta. Una empremta tan potent que tenim antics alumnes que han triat
aquesta escola per als seus fills.

El Margalló amaga un tresor enmig d’un bosc de pins. Aquest tresor és la comunitat que l’integra. Una comunitat
cosida per la tolerància i el respecte a la diversitat, per l’amor a la natura i la il·lusió d’aprendre.

El Margalló és un exemple viu d’escola pública de qualitat. Una qualitat que es basteix dia a dia gràcies a la implicació
i la il·lusió dels seus mestres.

El Margalló és l’únic centre del municipi que compta amb una aula viva on els infants s’acosten al medi i al
coneixement del seu entorn des de l’experimentació.

El Margalló és una escola que aposta per la diversitat. La diversitat no com a repte sinó com oportunitat d’enriquiment
de l’aprenentatge.

El Margalló acull cada dia els nostres fills i filles. Allà hi conviu i es forma la ciutadania del futur. Una ciutadania
solidària, tolerant, crítica, activa i implicada.

El Margalló continua creient en l’educació com a eina d’equitat. Com a veritable ascensor social.

El Margalló compta amb un nou equip directiu que recull el testimoni de l’anterior i, amb il·lusió i empenta renovades,
continua apostant per la innovació i la millora i —el que és més important— apostant pels nostres infants.

El Margalló ha sobreviscut —com ho han hagut de fer totes les escoles públiques— a les retallades salvatges dels
últims anys i a l’abandonament institucional pel que fa a les necessàries inversions per mantenir un equipament de
qualitat i competitiu. I si ha sobreviscut ha estat gràcies a la il·lusió i l’entrega dels professionals que hi treballen.

Ara, senyores i senyors, el Margalló és víctima d’un nou atac. Un atac malintencionat i premeditat. Un atac opac i
prepotent.

Després de fer pública una oferta inicial de dues línies de primer curs d’educació infantil, el departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els números de la preinscripció sobre la taula, es planteja de
manera unilateral i sense encomanar-se a ningú suprimir una línia de P3 i tot apunta a que aquesta sigui de l’escola
Margalló.

De res no serveix que les peticions de segona opció puguin quedar desateses.
De res no serveixen les xifres demogràfiques que demostren que, de cara al curs 2017-2018, aquesta línia tornarà a
ser necessària. La decisió està presa.

I sí, les xifres són les que són i nosaltres no les discutirem. El que sí que discutim és l’oportunisme de fer servir
aquestes dades per continuar desmantellant els serveis públics.

Sentim com els nostres polítics s’omplen la boca dient que l’educació és el futur del nostre país. Llegim, dia sí i dia
també, que les escoles representen l’autèntica garantia d’igualtat d’oportunitats. Ens diuen des del Govern que
aposten per la millora de la qualitat de l’educació.

Doncs, senyores i senyors del Departament d’Ensenyament, ara és el moment de demostrar-ho amb fets. Fets i no
paraules!

Un Govern que aposta per la qualitat de l’educació ha d’aprofitar l’oportunitat que ofereix la situació actual. Una
oportunitat històrica de racionalitzar les ràtios. Una oportunitat d’oferir una millor atenció a l’alumnat. Ara tenen a les
seves mans l’oportunitat de fixar una ràtio de 22 alumnes per aula. Aquesta mesura no requerirà del tancament de cap
línia de P3 al municipi.
El Margalló, senyores i senyors, no és una xifra en una línia d’un pressupost redactat en un despatx mancat de
finestres on veure la societat.
El Margalló és la nostra escola, és la nostra comunitat.
I, com que nosaltres sí que creiem en l’escola pública, la defensem i exigim que es mantinguin totes les línies de P3
d’arreu del territori que es troben amenaçades per una visió miop basada únicament en criteris economicistes i, en cap
cas, socials.
Esperem del nostre Ajuntament el suport que mereix la defensa de l’escola pública i convidem a les entitats socials, a
les escoles públiques i a tota la ciutadania de Castelldefels a sumar-se a la nostra lluita. Avui és el Margalló, demà pot
ser qualsevol altra escola.

Defensem l’escola pública. Defensem el Margalló.

