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MANIFEST DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SABADELL CONTRA LES 
MESURES D’AJUST EN EDUCACIÓ 
 
 
El Consell Escolar Municipal de Sabadell considera que les darreres mesures d’ajust 
preses pels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que afecten 
directament el Servei Públic d’Educació i l’estabilitat dels seus professionals, posen 
en perill la qualitat de l’educació, afecten l’atenció adequada a les necessitats 
individuals de l’alumnat, l’atenció a la diversitat, la innovació i la qualitat, i d’altra 
banda, amenacen l’equitat del sistema, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 
 
En relació a l’etapa 0-3 anys, la Generalitat de Catalunya està actualment incomplint 
el pacte que va acordar amb les entitats locals per garantir el sosteniment de les 
escoles bressol municipals, posant en greu perill la gestió d’un servei públic 
àmpliament valorat per les famílies i que, en molts casos, suposa per a aquestes un 
recurs imprescindible per poder conciliar la vida laboral i familiar, a banda dels 
efectes positius a nivell pedagògic que la socialització de l’infant gaudeix en aquesta 
etapa. 
 
En aquesta mateixa línia, s’han vist afectats els ensenyaments d’art i disseny i de 
música amb caràcter reglat, que han patit retallades al voltant del 23% del seu 
pressupost per al funcionament anual.  
 
Sabadell, com a ciutat seu de diverses universitats catalanes, i amb un número 
elevat de joves que estan cursant estudis universitaris, o en vies d'iniciar-los, vol 
mostrar també la seva preocupació sobre la situació que es viu en l'àmbit 
universitari. El Consell Escolar Municipal de Sabadell constata que les mesures 
anunciades pel Ministeri d'Educació (l'increment de preus públics a les Universitats, 
l'augment de penalitzacions als repetidors, la insuficiència del sistema de beques 
actual, etc) fa perillar, també, la igualtat d'oportunitats i les garanties d'accés als 
estudis universitaris dels qui, avui, són estudiants d'Educació obligatòria a la nostra 
ciutat i, per decisió pròpia, demà podrien ser estudiants universitaris. 
 
Altres mesures que es van adoptant darrerament posen de manifest greus perjudicis 
al Servei Públic d’Educació, com per exemple l’increment de ràtio a les aules, 
l’incompliment del pagament de l’alumnat amb NEE a les escoles concertades, el 
sistema de substitucions de professorat per baixa laboral, etc... Totes aquestes 
mesures s’estan prenent de manera unilateral, sense tenir en compte l’opinió dels 
agents educatius de cada territori, obviant els compromisos de corresponsabililitat 
amb les entitats municipals i mostrant una deslleialtat institucional sense precedents. 
El Consell Escolar Municipal de Sabadell constata que les contínues mesures 
dirigides a eliminar projectes educatius vigents i que han aportat elements de 
cohesió i d’integració social a diversos territoris, posa de manifest la falta de 
protagonisme que s’atorga al món educatiu des de les administracions central i 
autonòmica: la supressió de les zones educatives, la retirada de pressupost adreçat 
a les Oficines Municipals d’Escolarització, als Plans Educatius d’Entorn, a la 
formació permanent del professorat (Pla de Formació de Zona), entre d’altres. 
 



Des de les polítiques públiques d’educació cal fer passos endavant per tal de 
consolidar i millorar totes les fites aconseguides al llarg dels últims anys, i que han 
volgut dotar a l’Educació del reconeixement social que mereix en una societat que 
avança gràcies a l’impuls de la formació. Els darrers aconteixements posen en perill 
aquest anar endavant, amb mesures que fan perdre recursos materials i personals 
als centres educatius i als agents educadors dels municipis. 
 
Per aquest motiu, des del Consell Escolar Municipal de Sabadell manifestem el 
nostre rebuig a les mesures preses pel Ministerio de Educación y Cultura i les 
adoptades per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
demanem al Parlament de Catalunya que insti al govern de la Generalitat que: 
 

- Reprengui la línia de treball de diàleg i corresponsabilitat amb els agents 
educatius i el món municipal 

- Prioritizi les decisions polítiques futures en els diferents àmbits educatius a 
les qüestions pedagògiques, i no a criteris econòmics conjunturals 

- Garanteixi la continuïtat de les escoles bressol municipals a través de 
l’aportació de la quantitat pactada per al seu sosteniment  

- Asseguri el pagament en aquest exercici pressupostari de les quantitats 
compromeses i degudes per la Generalitat de Catalunya 

- Planifiqui conjuntament amb els municipis el futur de les escoles d’art i de 
música i garanteixi el seu finançament per als propers anys 

- Replantegi determinades mesures que afectaran de forma molt directa la 
qualitat de l’ensenyament i el desenvolupament de la tasca pedagògica del 
professorat 

- Compleixi amb les noves inversions en equipaments educatius de la ciutat, 
especialment en aquells instituts compromesos des de fa anys. 

 
 
Com a conclusió, cal destacar la preocupació del Consell Escolar Municipal de 
Sabadell per la situació actual i deixar palès que les afectacions de determinats 
projectes posen en perill la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, l’equitat d’accés i 
de permanència als serveis públics i la tasca portada a terme per la xarxa educativa 
de la nostra ciutat. 
 
El Consell Escolar Municipal de Sabadell es compromet a fer arribar aquest 
document al Ple de l’Ajuntament, a la Federació Catalana de Municipis, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
Sabadell, 14 de juny de 2012 


