Vilassar de Mar, tardor de 2019
CARTA OBERTA DE LES FAMÍLIES QUE AL LLARG DEL CURS PASSAT ENS VAM MOBILITZAR EN CONTRA
DEL TANCAMENT D’UNA LÍNIA DE P3 A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE VILASSAR DE MAR, ADREÇADA A
TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA.
En primer lloc, voldríem agrair-te personalment el fet que hagis començat a llegir aquesta carta i ens
agradaria molt que la llegissis fins al final. Es tracta d’una carta oberta escrita per les famílies que ens
vàrem mobilitzar durant tot el curs passat en contra del tancament d’una línia de P3 a qualsevol de les
escoles públiques de Vilassar de Mar i signada per totes les AMPA/AFA de les escoles públiques de
primària i instituts de tot el municipi.
Com bé sabreu ja, malgrat els molts esforços esmerçats en contra del tancament d’una línia de P3 al
nostre poble, finalment, el curs escolar 2019-2020, ha començat amb una línia menys de P3 a l’Escola
Pérez Sala. En relació a aquesta decisió final i unilateral presa pel Departament d’Ensenyament, en
contra de la voluntat de les famílies, en la darrera reunió que vàrem mantenir les famílies mobilitzades
abans de l’estiu, vàrem acordar que, en començar el nou curs escolar, volíem compartir amb la resta
de famílies «una carta conjunta i signada per totes les AMPA/AFA en la qual adreçar-nos explícitament
a totes les parts afectades: Govern, Tècnic/a municipals, resta de famílies, equips educatius i directius
dels centres, serveis territorials (departament d’Ensenyament), i resta de partits polítics del poble en la
que ser crítics (i auto-crítics) amb tot el que s'ha esdevingut al llarg d'aquests mesos». Així doncs, sense
més preàmbuls, aquí venen les nostres reflexions:

En relació al paper jugat per part del departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials del
Maresme i Vallès Oriental.
La nostra decepció és profunda. Tant pel fons com per les formes amb les què heu portat tot el procés.
En relació a les fons, allò més important: no teniu un criteri clar, ni una planificació a mig-llarg termini
del com ha de ser l’escola pública ni, el més important, com garantir i millorar la seva qualitat. Els
arguments esgrimits que justificaven la suposada necessitat del tancament d’una línia de P3 a Vilassar
de Mar, no s’han aplicat de la mateixa manera a altres municipis (alguns veïns de Vilassar de Mar). En
algunes ocasions, us ompliu la boca amb el fet de garantir els drets de les famílies i en altres, com el
nostre, ni tan sols contempleu les nostres peticions. Els criteris sobre les ràtios no són unitaris.
Desconeixeu la realitat del dia a dia en els centres educatius que dieu gestionar i obvieu realitats com
la matrícula viva durant tot el cicle educatiu, o les necessitats especials de molts infants que la
sobrecàrrega dels i les mestres no poden assumir. És cert que a Vilassar de Mar s’ha produït una baixada
de la natalitat que ha afectat el procés de matriculació pel curs escolar que acabem de començar, però
també és cert que teníeu a les mans la possibilitat de millorar les condicions i la qualitat de l’educació
pública al nostre poble i que heu deixat passar aquesta oportunitat.

I en relació a les formes: mentiu; quan parleu que compteu amb la comunitat educativa alhora de
millorar l’educació pública a Catalunya, mentiu. No heu considerat les nostres peticions en cap moment,
ni heu volgut establir cap canal de negociació al llarg de tot el procés. Us heu limitat a rebre’ns en
diferents moments, només per comunicar-nos que es tractava d’una decisió presa i que no hi havia res
a fer. Però no només ha estat això. El com heu anat gestionant la informació de tot el procés, ha partit
d’una posició de poder (la vostra) que heu fet servir de forma totalitària emparant-vos en un suposat
sistema burocràtic que sempre heu fet jugar a favor vostre. Les nostres reclamacions, han estat
respostes com i quan heu volgut i els nostres espais de participació com a famílies al llarg de tot el
procés, controlats de forma autoritària sense contemplar les opinions de les persones representants de
les famílies.

En relació al govern municipal de Vilassar de Mar
Només podem trobar dos explicacions al que s’ha esdevingut: o us van enganyar o ens vau enganyar a
nosaltres.
L’acord arribat abans d’iniciar-se el procés de pre-inscripció entre el govern municipal i Serveis
Territorials que, segons se’ns va comunicar, havia de garantir la continuïtat de totes les línies de P3 al
municipi, en el moment de la seva aplicació, va patir una «interpretació» per part del departament
d’Ensenyament, que va suposar la seva nul·litat de facto.
Des del departament d’Ensenyament ens han dit que ja ho sabíeu. Vosaltres ens dèieu que era la seva
interpretació. I nosaltres, i la nostra indefensió, finalment vàrem ser silenciats.
No entenem el com es va signar un pacte que no vèieu clar i que, tal i com ens vau dir a posteriori, podia
estar sotmès a «interpretacions en el seu text». Quina garantia és aquesta?
Però malgrat això, tot i voler agrair públicament la feina, el suport i el compromís tant del tècnic com
de la tècnica de l’Ajuntament al llarg de tot el procés, volem manifestar amb claredat que la vostra
incidència al llarg del procés ha estat: cap. Vau assumit amb silenci legitimador, totes les decisions
provinents per part del departament d’Ensenyament malgrat comentar no compartir-les. Ens vau
acompanyar en alguns dels moments més àlgids, però sempre com a convidats de pedra, sense
mostrar-nos un suport ni explícit, ni clar, ni contundent.
Com veieu ens adrecem al govern municipal, no a cap grup polític concret. Tant ens fa. Nosaltres, les
AMPA/AFA de les escoles i instituts públics de Vilassar de Mar, ja us hem demostrat que anem a una.
Que no volem competir entre nosaltres. Vosaltres teniu instruments potents per fer realitat aquesta
voluntat com el Consell Escolar Municipal. Aprofiteu aquests canals de comunicació i, sobretot, sigueu
clars i unívocs en la defensa de l’escola pública i de qualitat

En relació a la resta dels grups polítics de Vilassar de Març
La vostra resposta ha estat desigual i no és la intenció d’aquesta carta assenyalar cada cas. Sí volem
agrair a aquells grups que no s’han limitat a donar suport a un escrit sinó que ens han acompanyat en
alguns dels actes duts a terme i, sobretot, als qui s’han apropat per preguntar, per demanar com ens
podien donar un cop de mà, què podien fer per nosaltres...
I als qui no ho heu fet, només dir-vos que nosaltres, les famílies, també som veïns i veïnes de Vilassar
de Mar però que, en aquest cas, pel que ens estàvem mobilitzant era pel dret a una educació de qualitat
per als nostres fills i filles, és a dir, pel futur del poble. Ens agradaria que aquesta fos la prioritat en les
vostres agendes polítiques. I que ho fos en el dia a dia. Sempre. En tot moment i no només en períodes
electorals.

En relació als equips educatius i directius de totes les escoles públiques de Vilassar i Instituts
Sabeu, de primera mà que, en aquest cas, la voluntat de les famílies, no era la de defensar cap escola
concreta sinó l’educació pública i de qualitat a totes les escoles i instituts públics de Vilassar de Mar. És
per això que des del començament de tot el procés vam demanar tant el vostre ajut com, sobretot, la
vostra unitat.
Volem agrair-vos públicament tot l’esforç fet en aquest sentit. Sabem que la vostra feina no és fàcil. Ho
sabem perquè als vespres parlem amb els nostres fills i filles i ens expliquen tot el que feu per ells i
elles. I sabem també perquè, des de les famílies més implicades en les AMPA/AFA, som molt conscients
de les greus limitacions de recursos amb les que heu d’afrontar el dia a dia.
Malgrat tot, lamentem que la unitat amb la que vam iniciar el procés, no arribés fins el final. No som
qui i no volem criticar les vostres decisions però sabem que sabeu (i patiu) de primera mà els efectes i
les conseqüències de moltes de les decisions preses lluny de les aules i els patis en els què treballeu dia
a dia. Són decisions que us afecten i que afecten als nostres fills i filles. Una sola direcció difícilment
podrà tenir força per fer pública i denunciar aquestes realitats. Totes juntes podeu plantar cara i ara ja
sabeu que no esteu soles i que podeu contar amb les famílies.

I en relació a les famílies del poble amb fills i filles a les escoles públiques de Vilassar de Mar
Com dèiem en el punt anterior, estem satisfetes pel fet que haguem estat capaces d’entomar aquesta
reivindicació de forma conjunta. Evitant confrontacions entre nosaltres inclús aquelles esperaonades
pel mateix departament d’Ensenyament. La nostra reivindicació era per l’escola pública i de qualitat a
tot el nostre poble, no per defensar una escola o una altra o, com massa sovint passa, per evitar que
«la meva» fos l'escola afectada. I ho hem aconseguit. Tots els nostres comunicats han estat unitaris i

en tots els espais en els que se’ns ha permès interactuar, hem pogut presentar-nos, amb el cap ben alt,
com a representants de les famílies de Vilassar de Mar.
Però també us volem dir, que ha estat un procés molt llarg i dur i que, en alguns moments, us hem
trobat a faltar. Som conscients de les complexitats de les nostres vides i de l’esforç diari logístic que
comporta la criança dels nostres fills i filles. I ho som perquè el compartim. Però cal també que ens
plantegem quines són les nostres prioritats. Des del nostre punt de vista, el que volíem compartir amb
totes vosaltres que l’educació pública i de qualitat, dret humà garantit a totes les persones, ha de ser
una de les nostres prioritats. Perquè ens juguem molt, moltíssim. Tant com el futur de les nostres filles
i fills.

I fins aquí la carta. Que, a més, no acaba amb un comiat. Perquè, per una banda, moltes de nosaltres
teníem clar abans de començar, que aquesta no era la primera ni la darrera vegada que ens
mobilitzàvem per garantir el dret a un ensenyament públic i de qualitat. Però també, perquè des del
mateix departament d’Ensenyament, ja se’ns va comunicar, en un nou exercici de prepotència que tot
i que segurament per al curs escolar 2020-2021, potser no es produirien més retallades, per al curs
2021-2022, ja donàvem com per bastant fet que les tornaríem a tenir aquí.
Doncs per això no diem adéu. Perquè aquí seguim. I perquè si no hi som nosaltres, altres famílies s’hi
posaran. I per això volíem compartir amb totes vosaltres la nostra vivència del com ha anat tot aquest
procés. Ja ho veieu, després de mesos demanant-vos coses, ara només us proposem que hi reflexionem
totes plegades i que estiguem atentes perquè tant de bó ens equivoquem però intuïm que en breu
tornareu a tenir notícies nostres.
Visca l’escola pública i de qualitat a Vilassar de Mar!
Carta signada per totes les AMPA/AFA de les escoles i instituts públics de Vilassar de Mar

