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EDUCACIÓ PÚBLICA,  
EINA DE PROGRÉS SOCIAL.

Arribem a la fi d’un curs escolar atípic. El tancament dels 
centres, la complexa compatibilitat i conciliació familiar, la 
crisi econòmica de moltes famílies, la bretxa digital i el mateix 
confinament han tingut efectes educatius clars, que han 
agreujat les desigualtats existents abans de la pandèmia.

Amb molt d’esforç per part del professorat i de tota la 
comunitat educativa, i en molts casos sense els recursos 
adients, s’ha aconseguit tirar endavant aquest curs 2020-21. 
S’han sacrificat elements importants, com bona part de les 
activitats extraescolars, culturals i de lleure, que també són 
activitats educatives amb aspectes molt positius per als infants 
i per a la comunitat.

Cornellà afrontarà el curs 2021-22 de nou amb una gran 
oferta de centres educatius públics. Recentment ha tingut lloc 
la preinscripció de les Escoles Bressol Municipals i de l’Escola 
Municipal de Música. Val destacar que aquests dos serveis 
municipals compten amb el sistema de tarifació social per 
garantir l’equitat en l’accés, és a dir, les famílies paguen en 
funció de la seva renda. 

Garantir el dret a l’educació des de l’etapa 0-3 anys, i al 
llarg de tota la vida, l’educació en el lleure, la formació musical 
i cultural, etc. són aspectes nuclears per a aconseguir una 
societat més igualitària i més justa socialment. Les famílies 
amb major nivell de renda tenen més possibilitats d’accés 
als recursos formatius i culturals, i a xarxes de relacions 
socials, que representen un capital clau a l’hora d’accedir a 
oportunitats de progrés laboral i social. L’educació pública 
ha de ser per excel·lència l’eina de cohesió social i d’igualtat 
d’oportunitats. Les xifres d’atur de ciutats com la nostra 
mostren la correlació entre nivell d’estudis i atur. L’educació 
pública és l’element que pot permetre la mobilitat social 
ascendent, és a dir, tenir una millor situació socioeconòmica 
respecte als teus pares. Per això, una de les primeres mesures 
d’En Comú Podem al govern de l’Estat va ser baixar un 30% 
les taxes universitàries i ampliar les beques.

El model que defensem no és només un servei, és un 
dret de ciutadania, i ha de ser garantit d’acord amb els 
principis d’inclusió educativa. Per una educació pública 
de qualitat, inclusiva, comunitària i que lluiti contra la 
segregació escolar. Defensem l’escola pública, defensem  
la igualtat i la cohesió social.

OBERTES LES INSCRIPCIONS 
PER AL PROPER CURS DE LA 
UNED SÈNIOR CORNELLÀ
Fins al 15 de juliol i del 2 al 21 de setembre es poden 
demanar les places per assistir als diferents cursos que 
ofereix la UNED Sènior Cornellà per a majors de 50 anys  
de cara al primer quadrimestre del 2021-2022. 
L’oferta és variada, amb classes d’astronomia, 
matemàtiques, història de la música i del teatre, 
etc. Per a més informació: info@cornella.uned.es

DARRERS DIES PER 
PARTICIPAR AL 37È 
CONCURS DE CÒMICS 
Fins al 30 de juny es 
poden presentar les 
obres per participar en 
la darrera edició del Concurs 
de Còmics Ciutat de 
Cornellà. Els treballs 
han de ser inèdits, 
en català o castellà, i 
també de temàtiques 
diferents. Per consultar 
les bases, visita el web www.cornella.cat o 
informa-te’n al Departament de Joventut o al 
CRAJ, al Centre Cultural Joan N. García-Nieto. 

DEGUSTA LA  
TAPA DEL CORPUS! 

Una de les novetats de la 
Festa Major ha estat la Tapa 
del Corpus, que han elaborat 
12 bars i restaurants de la 
ciutat. Aquesta es podrà 
degustar, almenys, durant 
tot el juny. N’hi ha de tot 
tipus i de tots els gustos 
per tres euros. Consulta 
la carta de les Tapes del 
Corpus a www.cornella.cat


