
DECLARACIÓ DEL FÒRUM D’ALCALDES I ALCALDESSES  
PER L’EDUCACIÓ A CATALUNYA 
 
Els alcaldes i les alcaldesses sota signants som conscients que les propostes de 
reforma de la Llei d’educació (LOMCE) i de la Llei de bases de règim local (ARSAL) 
impulsades pel govern de l'Estat posen en perill, no solament les competències 
locals en educació, sinó també la qualitat de l’educació pública, la cohesió social i 
la convivència en el nostre país. 
 
Però, sense oblidar aquestes amenaces de futur, avui volem centrar la nostra 
preocupació en les conseqüències que, des de fa tres cursos escolars,  tenen les 
retallades en educació en els centres educatius dels nostres pobles i ciutats i que 
estan afectant, bàsicament, a les famílies i els alumnes amb menys recursos 
econòmics i a la qualitat de l'educació en el seu conjunt. 
 
Sabem que l’educació és l’element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur 
per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en l’escola pública és la millor garantia 
per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats. Per aquesta 
raó, nou mesos després de la nostra constitució com a Fòrum, que ja compta amb 
el recolzament d’una setantena d’alcaldes i alcaldesses, seguim preocupats per la 
davallada real del pressupost d’educació a Catalunya, que s’apropa al 20 % 
respecte el de l’any 2010.  Aquesta davallada ha tingut com a conseqüència una 
reducció de més del 50 % del finançament de la Generalitat als centres educatius 
municipals, com són, entre d’altres, les escoles bressol i les escoles de música i de 
dansa, i la manca de finançament suficient de programes de cohesió social, com 
les beques de menjador i d’escolaritat, els plans educatius d’entorn o de programes 
de segona oportunitat per als joves, etc. 
 
Els ajuntaments som molt conscients i compartim la preocupació sobre les greus 
conseqüències que pot tenir la crisi en el sistema educatiu si durant els propers anys 
es manté la davallada de recursos pressupostaris que, sumada a la pèrdua de 
rendes familiars, produirà inevitablement un increment sensible del fracàs escolar i, 
posteriorment, conseqüències socials i de convivència molt negatives. 
 
Aquestes conseqüències són encara més greus si tenim en compte el context de 
crisi, d’atur i de pobresa que estan patint moltes de les famílies i dels infants que 
viuen als nostres pobles i ciutats i que tenen dret a una educació de qualitat. 
 
Per tot això, conscients de la gravetat de la situació del país que copsem com a 
responsables polítics, reiterem la nostra voluntat de ser coresponsables de 
l’educació dels nostres ciutadans i ciutadanes i demanem al govern de la 
Generalitat que garanteixi de forma efectiva, no retòrica, el diàleg i la cooperació 
amb els ajuntaments sota el principi de lleialtat institucional i que, amb urgència, 
prioritzi la inversió en educació com la millor garantia de futur, la millor inversió 
possible per superar aquesta greu situació econòmica, política i social que viuen els 
pobles i les ciutats de Catalunya. 
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