
Degut a que la Consellera d’Educació a Catalunya ha manifestat que no ens vol, les autoritats 
educatives ens maltracten i no tenen cura de l’educació pública, i un cop esgotades totes les 
vies alternatives, ens veiem obligats a exiliar-nos a Finlàndia, que gaudeix del millor sistema 
educatiu reconegut internacionalment. 
 
#CAPESCOLAESTANCA demana al Cònsul de l’Ambaixada asil educatiu pels següents motius: 
 
Som un grup molt ampli d’escoles públiques que estem amenaçades de tancament a Catalunya 
(tant immediat com progressiu) així com alguna que ja està tancada, i per aquest motiu, les 
seves respectives comunitats educatives, ens hem ajuntat per crear la Plataforma 
CAPESCOLAESTANCA. 
  
L’escola pública Catalana, els darrers anys, està sent sotmesa a unes retallades sense mesura, 
amb l’objectiu de malmetre-la i afavorir d’aquesta manera, l’escola concertada i privada. 
  
Al 2012  la Consellera d’Ensenyament va tancar 6 escoles a Catalunya. Al 2013 va fer una roda 
de premsa per anunciar que tancaria 7 escoles públiques amb el fals argument de la 
demografia. Aquest any es volen tancar, tan sols pel que nosaltres ens hem pogut assabentar, 
unes 30 escoles, sense fer-ho públic, ni donar explicacions. S’anuncien els tancaments just 
abans de les pre-inscripcions per al curs vinent, estigmatitzant els centres per a que la 
demanda sigui menor. 
  
Hem demanat al Departament que ens faci un llistat amb totes les escoles que volen tancar, 
però evidentment, encara no hem rebut cap resposta. Sospitem que n’hi ha moltes més. 
  
Dóna la casualitat que quasi totes les escoles amenaçades de tancament tenen el mateix 
model educatiu, similar al finlandès per la seva motivació centrat en l’Infant i 
l’acompanyament de les famílies, en el treball cooperatiu, un model educatiu, basat en la 
motivació al aprenentatge, fomentant el sentit crític dels infants, present i futur de la societat. 
Són projectes educatius, que en molts casos, han rebut reconeixements de diversos 
organismes i autoritats. 
 
Els tancaments, ja siguin progressius o immediats, la Consellera Rigau els atribueix a una 
baixada de la natalitat, però el rerefons és clarament ideològic.  
  
On està la eficàcia i la eficiència del Dept. d’Ensenyament alhora de planificar i començar 
projectes educatius amb una vida de 3-5 anys per exemple? 
 
Com pot ser que es destini milions d’euros a la concertada/privada i es tanquin escoles 
públiques per manca de diners a l'hora de construir edificis? Parlem, que només, per exemple, 
15 escoles de l'opus estan  reben del fons públic,  22 milions d'euros CADA CURS. Un edifici en 
costa 4 o 5!!! 
 
Mercantilitzen l’educació en comptes de fer una aposta clara pels models educatius que 
funcionen, premiant escoles que segreguen per sexes, escoles religioses, que no atenen a la 
diversitat. Provoquen la massificació, incrementant la ràtio, col·loquen 4 línies per curs en 
escoles dissenyades i construïdes per 2 línies. Separen als germans en centres educatius 
diferents o deriven directament a la concertada/privada.  
  
El Dept. Ensenyament mitjançant serveis territorials ha utilitzat l’engany, any rere any, cap a la 
comunitat educativa dels centres afectats, basant-se en el numero de pre-inscripcions per 
poder donar continuïtat al projecte. 



Existeixen Ajuntaments que es mostren passius, indiferents i inactius davant el tancament 
d’equipaments i serveis públics necessaris. Es polititza i juguen amb l’educació per part 
d’aquells que es fan anomenar representants del poble. 
 
Per a què serveix la Comissió d’Ensenyament i el Parlament de la Generalitat, que aproven 
propostes de resolució de forma unànime o majoritària en contra del tancament d’escoles 
públiques, però que després la Consellera Rigau i el Govern de la Generalitat NO COMPLEIXEN? 
  
Volem diàleg per poder arribar a un  consens a l'hora de buscar solucions i alternatives a la 
mort de projectes educatius, comptant amb tots el agents socials, FAPAC, famílies, docents, 
AA.VV., assemblea groga, consistoris. Tancar una escola no es una mesura que s’hagi de 
prendre en un fred despatx. 
  
Volem que s’escolti la veu dels infants que reclamen les seves escoles, que demanen que no 
tanquin allò que s’estimen i on disfruten de l’educació com un acte humà, social i emocional. 
  
És una bogeria la quantitat d’escoles que es volen eliminar, recentment ens hem assabentat 
que es volen tancar 133 aules (91 P3 i 42 primer d’eso). En molts casos són clarament 
tancaments ideològics, la demografia es pot interpretar des de molts punts de vista (ciutat, 
zones, barri...), és molt manipulable ! Però en tot cas...la baixada de natalitat hauria de ser 
una oportunitat per incrementar qualitat i equitat: BAIXANT RÀTIOS, NO TANCANT 
ESCOLES!!!! 
   
La política de la Generalitat de Catalunya contra l'educació pública és el proper tancament de 
més de 275 grups d'infantil pel proper curs 2014/2015. La immensa majoria d'aquests 
tancaments seran a la pública. 
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