
 

Moció de la CUP de Vilanova i la Geltrú per a una 
escolarització pública i de qualitat a la ciutat 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2012 van néixer 634 
persones a Vilanova i la Geltrú, que correspondran aproximadament al nombre de 
matriculacions a P3 per al proper curs escolar 2014-2015. Aquesta xifra representa uns 
noranta alumnes menys en l’etapa Inicial respecte als 5 anys anteriors; així, des del 
2007, Vilanova i la Geltrú ha patit una davallada demogràfica notable que afecta 
directament al creixement vegetatiu i, de retruc, les inscripcions als centres escolars de 
la ciutat. Segons les previsions, la xifra d’inscripcions total d’alumnes fins la 
Secundària, podria patir un descens de fins a 200 alumnes el proper curs (el Consell 
Escolar Municipal ha de ratificar la dada). 

La degradació contínua de les instal·lacions, el tancament de línies i centres, les 
rebaixes en l’assignació de recursos de despesa corrent o els destinats a desenvolupar 
programes d’innovació, d’inclusió o bé d’atenció a la diversitat, la reducció del personal 
docent, tot plegat són algunes de les accions deliberades dels successius governs de la 
Generalitat que malmeten l’educació pública. I malgrat aquest atac, l’escola pública té 
un prestigi innegable: la majoria de famílies catalanes hi opten d’una manera conscient 
i explícita per portar-hi els seus fills i filles. El present curs escolar, 2014-2015, Vilanova 
i la Geltrú compta amb un total de 9.417 alumnes escolaritzats en els cursos de P3 a 4t 
d’ESO (6.507 a Infantil i Primària / 2.910 a Secundària), segons l’acta del Consell 
Escolar Municipal de Vilanova i la Geltrú celebrat el 15 d’octubre de 2014. El curs 
anterior, 2013-2014, la xifra d’infants i joves escolaritzats era de 9.200. El 66,51% 
(6.263) estan escolaritzats a l’escola pública i el 33,49% (3.154) ho estan a l’escola 
privada concertada.  

Des de la CUP, defensem l’educació pública universal, laica, popular, democràtica, 
inclusiva, participativa, coeducadora i en català. Concebem l’existència de l’escola 
pública concertada com una anomalia en el sistema educatiu català que cal reparar 
fent que aquestes passin progressivament a formar part de la xarxa pública . Per tal 
que l’escola pública no pateixi més atacs, cal prioritzar per davant de les línies 
concertades, el manteniment de les línies públiques de P3 per part de l'IMET, en cas 
que s'hagi de dur a terme algun tancament. 

És per tots aquests motius que el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 
Vilanova i la Geltrú proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 



1. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú elabori una proposta de les necessitats 
educatives de la ciutat a cinc anys vista i la trameti al Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci el possible per blindar a un màxim de 
25 alumnes per aula les ràtios dels centres educatius de la ciutat, per garantir una 
òptima qualitat de l’ensenyament. 

3. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú faci una revisió a fons de les línies i ràtios 
dels centres privats concertats, per tal que si sobren línies al municipi, siguin aquests 
centres els que hagin de disminuir l'oferta, prioritzant l'ensenyament públic. 


