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Volien evitar la concentra-
ció de l’alumnat immi-
grant a P-3 però no ho han
aconseguit. L’Associació
de Mares i Pares (AMPA)
del CEIP Pompeu Fabra
veurà un curs més com la
majoria d’alumnes que co-
mencen en aquesta escola
són nouvinguts, tot i la pe-
tició que van fer fa uns me-
sos al consistori reusenc
per evitar que això succeís.
Malika Ayadi, que és la
presidenta de l’AMPA,
considera que es pràctica-
ment impossible «realitzar
una tasca d’integració des
de l’escola quan pràctica-
ment no hi ha alumnat au-
tòcton de referència». Les
dades parlen per si soles.
De les 21 preinscripcions
que ahir a la tarda estaven
registrades en aquest cen-
tre, tots menys un són d’in-
fants immigrats, quinze
dels quals, de nacionalitat
marroquina. Creu que és
possible fer modificacions
de la llei per permetre una
distribució dels alumnes
per la resta d’escoles de la
zona, i es mostra decebuda
amb l’ajuntament de la
ciutat per no haver pres les
mesures adients per fer-
ho: «Ara només falten
quatre o cinc nens per om-
plir la classe i suposo que
també seran marroquins»,
explica. Considera que
aquesta situació «no afa-
voreix a ningú», i hi afe-
geix que cada vegada serà
més difícil redreçar aques-
ta situació. Per això dema-
na als responsables «que

toquin de peus a terra» i
apliquin les mesures per
solucionar la problemàti-
ca. Ara l’AMPA es reunirà
per tractar dels resultats de
la preinscripció i també
han fixat una trobada amb

el director dels serveis ter-
ritorials d’Educació, Vi-
cent Villena, en què hi as-
sistiran representants de
les mares i pares i el direc-
tor de l’escola, Josep
Graell. També han enviat

una carta al secretari per a
la Immigració, Oriol
Amorós, en què li exposen
la situació. La presidenta
de l’AMPA considera que
l’Ajuntament «no hi ha fet
prou», i creu que la solució
no és tan complicada: «Si
no hi fem res no podem
parlar ni d’educació ni
d’integració», indica Aya-
di.

Assumir responsabilitats
L’AMPA de l’escola va
demanar el febrer passat
accions de l’Ajuntament
de Reus per rebaixar l’ín-
dex de l’alumnat immigrat
i, en aquell moment, ja ad-
vertien que prendrien «ac-
cions oportunes». De mo-
ment l’AMPA tindrà una
trobada informativa per
analitzar la situació, i re-
corden al consistori reu-
senc que ha d’assumir la
responsabilitat de crear
«una escola exclusiva-
ment marroquina». Dels
236 alumnes que hi ha al
centre aquest curs un
82,2% són nouvinguts.
Pràcticament la meitat són
magribins i hi ha un 28%
d’alumnes sud-americans,
un 5,5% de romanesos i un
1,3 d’altres zones d’Euro-
pa. També hi ha un alumne
d’Àsia i el 18% restant és
alumnat autòcton i,
d’aquests, només dos
alumnes de l’escola són
catalanoparlants. En
aquests moments al pri-
mer curs d’educació infan-
til es concentrava un 70%
d’alumnat marroquí.

L’AMPA d’aquest CEIP de Reus es mostra decebuda i la direcció de l’escola espera reaccions

Vint de les vint-i-una demandes de P3 del
Pompeu Fabra són d’alumnes estrangers

M.CARTAÑÀ / Reus

●  El director del CEIP
Pompeu Fabra confirmava
ahir les dades de les peti-
cions de les famílies de
P-3 una vegada acabat el
període de preinscrip-
cions: quinze alumnes són
marroquins, un és xinès,
un altre és de nacionalitat
espanyola i la resta, sud-
americans, tot i que
d’aquests, n’hi ha dos que
també tenen nacionalitat
espanyola. Josep Graell
assegura que ara «poca co-
sa es pot fer» però espera
que les reaccions de l’AM-
PA i del centre serveixin
per aplicar mesures de ca-
ra als propers cursos per
frenar aquesta dinàmica.
Per ell les preinscripcions
«no han estat cap sorpre-
sa», i espera que els res-
ponsables, tant de l’Ajun-
tament com de la Genera-
litat «ho tinguin present»,
no només pel que afecta al
Pompeu Fabra, «sinó que
el mateix pot passar en al-
tres centres», i és per això
que diu que és necessari un
canvi de model. Graell és
conscient que la llei s’ha
d’acomplir, però creu que
es pot deixar la porta ober-
ta i deixar un marge d’ac-
tuació per a casos com
aquest: «S’haurien de po-
der fer modificacions i re-
distribuir l’alumnat nou-
vingut.»

● Les accions que fins al moment ha dut a ter-
me la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Reus per evitar la concentració d’alumnes nou-
vinguts en escoles com ara el Pompeu Fabra no

El Pompeu Fabra concentra un 82% de nouvinguts. / A.B.

han aconseguit bons resultats. Ho evidencien
les xifres de les preinscripcions escolars: dels
21 infants que s’han preinscrit a P-3 en aquest
centre, quinze són de nacionalitat marroquina,
un és xinès i quatre són sud-americans, tot i que

dos d’aquests tenen també nacionalitat espa-
nyola. L’AMPA de l’escola es mostra decebu-
da amb l’Ajuntament de la ciutat, i demana que
es modifiqui la llei per permetre una distribu-
ció equitativa dels nouvinguts.

«Esperem que
ara ho tinguin
present»

M.C.

Els treballadors
dels geriàtrics
mantenen la vaga
indefinida
● Barcelona. Els treballa-
dors dels geriàtrics,
centres de dia, serveis
d’ajuda a domicili i te-
leassistència continuen
fent vaga indefinida.
Ahir va ser el segon dia
d’aturada i, segons la
UGT, el sindicat que or-
ganitza la protesta, les
empreses del sector van
haver d’incrementar les
seves plantilles. Segons
el sindicat, això posa de
manifest que «treballen
els 365 dies de l’any
amb serveis mínims».
L’assemblea de dele-
gats de la UGT es reuni-
rà dijous per decidir si
demana la insubmissió
als serveis mínims or-
denats. El sindicat tor-
na a denunciar la posi-
ció de la patronal i la-
menta que encara no ha
rebut cap proposta po-
sitiva per desencallar la
signatura del conveni
català de la dependèn-
cia i millorar d’aquesta
manera les seves condi-
cions laborals i sala-
rials. / EL PUNT

fe d’errades
● En la notícia publica-
da en la secció de So-
cietat d’ahir sobre les
demandes del sindicat
USTEC en referència a
la distribució de l’a-
lumnat nouvingut del
CEIP Pompeu Fabra, hi
deia que el sindicat de
l’ensenyament dema-
nava que les sol·licituds
dels alumnes nouvin-
guts per aquest centre
que superessin el 50%
es repartissin pels cen-
tres públics de la zona,
quan el que hi havia de
dir era que el reparti-
ment fos pels centres
sufragats pels fons pú-
blics.

● El fòrum de l’ocupació
de la URV s’ha instal·lat
aquest curs per primera
vegada a la Facultat d’E-
conòmiques de Reus, on
els seus alumnes van po-
der lliurar els currículums
a les empreses que s’hi ex-
posaven. Entre aquestes,
l’opinió generalitzada era
les mancances dels estu-
diants pel que fa a l’an-

glès: Paula Almagro, de
BASF, i Fabian Barco, de
Banesto, coincidien a dir
que «l’idioma és el que fa-
lla», tot i que depèn del tre-
ball al qual aspirin. Car-
melo Ozcoidi i Josep Vila-
nova, alumnes de quart
d’AD, reconeixen el baix
nivell, però veuen neces-
sari que hi hagi assignatu-
res en anglès o de llengua
anglesa durant la carrera.

N.S. / Reus

Les empreses del fòrum de
l’ocupació veuen en l’idioma
el punt feble dels estudiants

Un moment del fòrum a la Facultat d’Econòmiques. / A.B.


