Comunicat de premsa

369 infants de Barcelona que comencen P3 no tindran plaça pública
de proximitat el curs vinent
• Els barris més afectats per la manca d’oferta pública són Sant Andreu, La
nova esquerra de l’Eixample, El Raval, Sants i El Bon Pastor
Dijous, 18 de juny, de 2020.

Després d’analitzar les sol·licituds de preinscripció de les famílies, la FaPaC constata que hi ha,
com a mínim, 369 infants de Barcelona que no tenen garantida una plaça pública de
proximitat al domicili per començar P3 el curs vinent. Tenint en compte que el radi de
proximitat al domicili és de 500 metres, moltes de les famílies que no han rebut una plaça
pública a l’escola sol·licitada no tenen plaça a cap altra escola pròxima al domicili.
Els barris més afectats per aquesta manca de places públiques són Sant Andreu, on hi ha 51
infants que no tenen plaça a cap centre públic de proximitat; La nova esquerra de l’Eixample,
on hi ha 49 sol·licituds més de les que pot assumir el sistema públic; El Raval, amb 36
infants sense plaça pública en un radi de 500 metres; Sants, on hi falten 35 places
públiques; i El Bon Pastor, que no pot donar cobertura de proximitat a 24 infants. Aquesta
problemàtica s’estén, però, a molts altres barris de la ciutat:
Sol·licituds sense cobertura
en un radi de 500 m

Barri
Sant Andreu

51

La nova esquerra de l’Eixample

49

El Raval

36

Sants

35

El Bon Pastor

24

Barceloneta

21

El Congrés i els Indians

20

Vila de Gràcia

16

Maternitat i Sant Ramón

15

La Sagrera

15

La Guineueta

13
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La Sagrada Família

12

Les Roquetes

11

Poble Sec

9

La Font d’en Fargas

9

La Prosperitat

6

La Bordeta

5

Montbau

5

El Clot

5

La Salut

4

Sants-Badal

3

El Putxet i el Farró

3

Sarrià

2

Total

369

Dades obtingudes mitjançant l’anàlisi de l’oferta inicial de places del Departament
d’Educació en relació a les sol·licituds de preinscripció de les famílies.

Per denunciar aquesta situació, les famílies afectades s’han unit a la Plataforma Som P3, que
aquest divendres, 19 de juny, a les 11:30h es concentrarà davant del Consorci d’Educació de
Barcelona (Pl. Urquinaona, 6).
La FaPaC dóna suport a la convocatòria i lamenta que, tal com va denunciar a l’inici del període
de preinscripció, un any més es constata la manca de planificació del Departament
d’Educació per donar cobertura a les necessitats d’escolarització de la ciutat tenint en compte
la creixent preferència de les famílies per l’educació pública. En aquest sentit, la FaPaC
recorda que tots els infants tenen dret a una escola pública, de proximitat, laica i gratuïta,
i que és obligació de l’administració garantir aquest dret en condicions d’igualtat i no
discriminació.
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