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Ajuntament de Mataró 

Pregunta del Grup Municipal de la CUP sobre la resposta de 
la Consellera d’Ensenyament a una pregunta de la CUP 
anunciant la “integració” les escoles Angeleta Ferrer i Joan 
Coromines 
 
En un pregunta al Parlament de Catalunya presentada per la CUP sobre la construcció del 
nou centre escolar de l’Angeleta Ferrer, la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau i Oliver 
ha respost per escrit i publicat al BOPC que “En la darrera reunió de 6 de febrer de 2013, el 
director general de Centres Públics i l’alcalde de Mataró van acordar que la solució més adient 
és rehabilitar la fàbrica de paper de Can Fàbregas per ubicar la nova escola Angeleta Ferrer de 
Mataró. Es proposa un centre de 2 línies per integrar, també, l’Escola Coromines. És una 
actuació urgent que s’hauria de fer el més aviat possible. Les obres s’iniciaran en funció de la 
disponibilitat pressupostària del Govern de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Les afirmacions de la Consellera d’Ensenyament delaten que algú ha ocultat o enganyat a les 
comunitats educatives. Ningú entenia que Serveis Territorials eliminés la segona línia de P3 a 
l’escola Joan Coromines quan hi havia 42 sol·licituds de preinscripció. L’eliminació de la segona 
línia del Coromines i la feble argumentació per repartir alumnes per la ciutat, sembla ser que ha 
estat un engany per acabar integrant l’escola Joan Coromines a l’Angeleta Ferrer. Algú haurà de 
donar explicacions i assumir responsabilitats. 
 
Un tema tan delicat com la “integració” de dues escoles, necessita un procés de diàleg i 
consens entre les comunitats educatives i els equips directius de les escoles afectades. En 
aquest cas no s’ha fet cap procés i ha estat la CUP qui a través d’una pregunta al Parlament a 
destapat un tema educatiu escandalós per a la ciutat. 
 
En la resposta s’hi especifica que l’Alcalde de Mataró i el Director General de Centres Públics ja 
s’han trobat vàries vegades per parlar del tema. En declaracions a la premsa, l’Alcalde ha 
afirmat no tenir coneixement del tema, tanmateix, algú haurà d’aclarir qui ens està enredant i 
donar solucions perquè la comunitat educativa, l’AFA i l’AMPA de les escoles respectives estan 
molt preocupades . 
 
La intenció clara d’anar ofegant el projecte de l’Escola Joan Coromines ja és innegable. Com 
també ens haurem d’esperar pacientment fins que es puguin construir les escoles noves perquè 
encara no hi ha finançament atribuït, ja que tal com diu la Consellera, la construcció serà en 
funció de la "disponibilitat pressupostària" del Govern de la Generalitat de Catalunya (o sigui, no 
diu res). 
 
Des de la CUP denunciem aquesta política de fets consumats que perjudica l'escola pública a 
Mataró. Sobretot, perquè tots aquests processos s'han decidit sense el consentiment de cap de 
les parts implicades. L’ensenyament públic és el que pot garantir un ensenyament de qualitat i 
per a tothom. No ens el podem deixar esguerrar d’aquesta manera. La CUP volem preservar 2 
escoles públiques amb 2 projectes pedagògics singulars. 
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Atesos aquests fets el Grup Municipal de la CUP fa les preguntes següents: 
 

1. Tenia constància el govern municipal de la decisió de fusionar les escoles Angeleta 
Ferrer i Joan Coromines? Per què no s'ha consultat i informat les AMPA de les dues 
escoles afectades? Es pot confirmar la resposta de la Sra. Rigau publicada al BOPC? 

 
2. Com es pensen fusionar dues escoles amb projectes pedagògics tan distints? 

 
3. Quines accions concretes farà l’Ajuntament de Mataró per defensar els interessos de les 

escoles públiques de la nostra ciutat? 
 

4. Quines accions té previstes el govern municipal per exigir el manteniment de la segona 
línia de l’escola Joan Coromines? 

 
5. Quines accions té previstes el govern municipal per garantir que en un període breu de 

temps es pugui iniciar la construcció de la nova escola Angeleta Ferrer a l’antiga fàbrica 
de paper Can Fàbregas? 

 
Alhora fem el següent prec: 
 

1. Que l’Alcalde demani una reunió urgent amb la Consellera Irene Rigau amb la 
presència de les comunitats educatives, l’AFA, l’AMPA i els grups municipals per 
exigir el manteniment de la segona línia de l’escola Joan Coromines i el 
finançament per a la construcció de l’escola Angeleta Ferrer. 

 
 
 
 
 
 

Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
 
Mataró, 09 de maig de 2013 


