
  
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PREMSA 

La FaPaC denuncia que el tancament de l’Escola Àngel Guimerà de 
Balaguer comportarà més absentisme i no resoldrà el problema de 
segregació urbanística de la ciutat 
 

• La federació critica que el Departament d’Educació traslladi a les famílies la 
responsabilitat de proposar un projecte educatiu que faci viable la 
permanència del centre. 
 

• L’entitat considera arriscada l’aposta pel tancament de l’escola, ja que les 
dades de matrícula viva són altament variables i les de natalitat no indiquen 
una davallada significativa. 
 

• La FaPaC recomana tres mesures per revertir la situació actual: mantenir 
l’escola oberta, elaborar un projecte educatiu amb la col·laboració de les 
famílies i impulsar un pla urbanístic i d’habitatge per combatre la segregació 
 

Dimarts, 25 de febrer, de 2019 

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) denuncia que el 

tancament de l’Escola Àngel Guimerà de Balaguer, que ja ha estat confirmat pels Serveis 

Territorials d’Educació (Lleida), incrementarà les dificultats dels alumnes del centre per 

assistir a l’escola amb regularitat i no revertirà el greu problema de segregació urbanística 

que pateix la ciutat.   

Desarrelament i més absentisme 

Després d’analitzar el context urbanístic i social de Balaguer, la FaPaC constata que el problema 

de la segregació de Balaguer es deu, en gran part, a motius urbanístics, que fan que la major 

part de la població nouvinguda i d’ètnia gitana es concentri al casc antic de la ciutat. 

Desplaçar els alumnes de l’Escola Àngel Guimerà a altres centres de la ciutat implicaria un 



  
 
 
 
 
 
 
desarrelament del barri que dificultaria el desenvolupament d’aquests infants en el seu 

propi context i que, en canvi, no combatria la causa principal d’aquesta situació, que és la 

segregació urbanística. 

A més, alguns desplaçaments implicarien un risc tant pels infants com per a les seves famílies, 

ja que els centres on podrien ser reubicats aquests alumnes estan molt lluny del casc antic o no 

tenen accessos que permetin arribar-hi a peu amb totes les mesures de seguretat 

garantides. Dificultar l’accés a l’escola a un alumnat que ja compta amb un alt nivell 

d’absentisme provocarà, sens dubte, que aquesta problemàtica s’agreugi. 

Proposta injustificada i arriscada  

La FaPaC considera, a més, que no hi ha cap interpretació de les dades demogràfiques que 

justifiqui aquesta decisió, ja que en els darrers 3 anys la matrícula viva ha estat molt variable 

(3 alumnes el curs 2016-17; 24 alumnes el curs 2017-18, i 12 alumnes el curs 2018-19), la qual 

cosa fa molt difícil preveure quina serà la mobilitat migratòria del curs vinent.  

Pel que fa a la natalitat, en canvi, és cert que les dades mostren una lleugera tendència a la 

baixa, tot i que en cap cas és prou significativa com per a reduir places públiques, tenint en 

compte que les ràtios a totes les escoles públiques de la ciutat arriben gairebé sempre al 

límit permès. Per aquesta raó, la FaPaC qualifica d’arriscada l’aposta pel tancament d’una 

escola pública. 

Mesures a llarg termini 

Per tal de revertir la situació actual d’una manera constructiva que permeti trobar solucions a 

curt i llarg termini, la FaPaC proposa un seguit de mesures: 

1. Mantenir l’escola oberta dotant-la dels recursos necessaris per a combatre l’absentisme 

escolar i ofertant places de P3 per al proper curs escolar en una clara aposta pel futur del centre. 



  
 
 
 
 
 
 
2. Convocar una reunió on hi intervinguin tots els agents implicats (Serveis Territorials de 

Lleida, Paeria de Balaguer, Plataforma Salvem l’Àngel Guimerà, l’AMPA del centre i la FaPaC), per 

tal de repensar el projecte educatiu de l’escola i formular una proposta enriquidora per a totes 

les parts. 

3. Treballar en un pla urbanístic i d’habitatge impulsat per la Paeria de Balaguer que combati 

la segregació urbanística, ja que aquest és el problema de base que afecta al cas antic de la ciutat 

i que desemboca en uns nivells molt elevats de segregació escolar.  

Des de la FaPaC hem registrat escrit als Serveis Territorials d’educació de Lleida explicant els 

motius de la demanda i demanant urgentment una reunió per començar a treballar en el sentit 

que hem expressat.  
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb 
Premsa i Comunicació de la FaPaC 

Tel. 667 51 67 22 - comunicacio@fapac.cat 
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