
Manifest en defensa de l’escola pública de qualitat i proximitat al 

Districte de Gràcia 

Avui els veïns i veïnes de Gràcia, els pares i mares, els treballadors i treballadores dels centres 

d’ensenyament, escoles i instituts,… estem reunits i concentrats a la plaça de la Vila, davant de 

la seu del districte, per denunciar i per exigir:  

-Denunciem la política educativa que es duu a terme des dels governs de la Generalitat de 

Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona,  que destina cada vegada menys recursos als 

centres públics d’ensenyament i cada vegada més recursos als centres privats concertats. 

-Denunciem les retallades que estan patint les escoles bressol, les escoles d’infantil i primària i 

els instituts públics (retallades en el pressupost de funcionament, supressió de la sisena hora, 

retallades en les subvencions de programes educatius, retallades en ajudes i beques a les 

famílies, retirada de la figura de la tècnica d’educació infantil en alguns centres i reducció de 

vetlladores,…) 

-Denunciem la mala planificació (per exemple, la creació de grups “bolets” en determinats 

centres) i la manca de places públiques per als infants i joves dels barris de Gràcia, 

especialment greu pel que fa a places de 0-3  i instituts.  

-Denunciem l’endarreriment de les obres de les dues escoles bressol públiques previstes 

(Jaén i Caspolino)  i la indefinició en les construccions pendents de l’escola Univers al c. 

Bailen i de l’institut Vallcarca. 

 

I per això som avui, ara i aquí, per reivindicar i exigir: 

- Exigim que les escoles bressol Jaén i Caspolino, l’escola Univers i l’institut Vallcarca es 

construeixin amb celeritat.  

-Exigim que la construcció de l’escola Univers (amb una escola bressol adjunta) i la 

construcció de l’institut Vallcarca, estiguin incloses en el pla d’actuacions del districte i 

tinguin assignat un pressupost per a les obres.  

-Exigim que de forma immediata es doni solució satisfactòria a les famílies afectades per 

l’endarreriment en la construcció de les escoles bressol públiques Jaén i Caspolino. 

 

Més enllà dels nostres interessos particulars, immediats i concrets, els i les qui som avui, ara i 

aquí, defensem un model d’escola pública de qualitat i de proximitat. Volem que es destinin 

més recursos per als centres educatius públics, que es faci una bona planificació de l’oferta 

pública, i que hi hagi voluntat política i fermesa per complir tots els compromisos.  



Avui som aquí per demanar que s’executin les construccions previstes, que no hi hagi més 

demores ni inconcrecions. I tornarem les vegades que calgui per fer sentir les nostres 

reivindicacions, pels nostres fills i filles, pels infants i joves del barri, per la seva generació, pel 

seu present i també pel seu futur. 

No consentirem el desprestigi i l’abandonament de l’ensenyament públic. 

  

Per l’escola  pública, l’escola de tots i totes, ni un pas enrere!  

Obres ja!        

Escola Univers, obres ja!    Institut Vallcarca, obres ja!     Jaén i Caspolino, obres ja! 

 

 

-Coordinadora d’AMPAs de Gràcia 

-Plataforma de famílies afectades per la NO construcció d’escoles bressol  

-Xarxa d’Escoles en Barracots 

-Associació de veïns i veïnes de la Vila de Gràcia 

 

Amb la col·laboració i el suport de: 

-La FAPAC  


