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Benvolguda, 
 
Com saps, l'Ajuntament de Premià de Mar està fent un esforç important per donar 
resposta a totes les necessitats educatives del municipi. 
 
Des de l'elaboració d'un pacte per l'educació que suposa la inversió de 500.000 euros 
municipals  amb mesures com la subvenció del 75% dels llibres, i recentment  l'aprovació 
al pressupost municipal d'una partida de 30.000 euros per atendre a infants amb 
necessitats educatives especials , una inversió de 300.000 euros per la millora de les 
escoles. 
 
Som conscients de l'àmbit competencial que tenim, i el marge que ens queda als 
municipis però no per això deixem d'atendre a la nostra ciutadania. Complimentant 
sempre que faci falta. 
La col·laboració entre administracions és cabdal, especialment quan es tracta de donar 
cobertura a les necessitats dels nostres veïns i veïnes. 
 
És per això que vull transmetre't la meva preocupació i el malestar que genera al nostre 
municipi la recent decisió unilateral del departament de tancar una línia de P3 a l'escola 
Sant Cristòfol i la proposta de sortir amb una línia menys de 1er d'ESO al nostre institut.  
 
Són decisions que no han estat debatudes ni consensuades. En aquest sentit, com a 
municipi estem establint complicitats sòlides amb la comunitat educativa per elaborar el 
mapa escolar de la nostra ciutat, que tindrem finalitzat aquest any. Decisions d’aquest 
tipus dificulten enormement generar el clima de confiança, entesa i fe en l’ensenyament 
públic necessari per culminar un veritable mapa escolar consensuat. 
 
Som conscients de les dades objectives i de les tendències demogràfiques, però entenem 
que no s’han tingut en compte fets tangibles i qualitatius, com la diversitat, l’assumpció 
de casos amb NEE, la millora indiscutible dels resultats quan els grups poden treballar 
amb una ràtio inferior d’alumnes i, en el cas de l’Institut, la recent requalificació del 
centre com a classe B, motivada indiscutiblement pels grans resultats acadèmics 
obtinguts durant els últims cursos. 
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Per tot això, i per una manca prèvia de comunicació, haguéssim necessitat del 
departament una major coordinació i planificació conjunta per tal d'afrontar la realitat 
que se'ns planteja a Premià de Mar, demanem que la Generalitat de Catalunya es 
replantegi la decisió de tancar les línies durant aquest curs vinent 18-19, a 
l’espera de tenir aquest mapa escolar, que definirà què i com volem que sigui 
l’ensenyament a Premià de Mar. 
 
Rep una cordial salutació, 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Méndez Gil 
Alcalde 
 
Premià de Mar, 8 de febrer de 2018 
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