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Actuació d’ofici 5/2018

Recolzar el model d’escola inclusiva desenvolupat per l’Escola
Crespinell i fer possible que el centre d’educació especial
s’ubiqui en un espai adequat per atendre les necessitats del seu
alumnat i en el que es garanteixi la continuïtat del treball
conjunt entre l’Escola Lanaspa, l’INS Montserrat Roig i l’Escola
Crespinell que ha projectat Terrassa com a ciutat capdavantera
d’un model educatiu inclusiu i en pro de la diversitat

La Síndica emet aquesta actuació d’ofici amb la voluntat de contribuir a obrir un diàleg
positiu i constructiu entre l’escola Crespinell i l’Ajuntament de Terrassa a fi de seguir
fent realitat a la nostra ciutat el projecte d’escola inclusiva i en pro de la diversitat que
és un exemple d’excel·lència educativa.

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i la
adolescència estableix que l’interès superior de l’infant o l’adolescent ha d’ésser el
principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques. Tanmateix, en l’articulat
de la Llei es disposa que els infants i adolescents amb discapacitat tenen dret a gaudir
d’un sistema d’educació inclusiu, amb accés a l’educació obligatòria en les mateixes
condicions que els altres membres de la comunitat, sense exclusió per raó de
discapacitat, i dels ajustaments i suports necessaris per a potenciar el màxim
desenvolupament acadèmic, personal i social.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, a la que es va
adherir Terrassa l’any 2002, disposa en el seu art. IV que els col·lectius i ciutadans i
ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures especifiques de protecció.
Les ciutats han de prendre totes les mesures indispensables per tal de facilitar la
integració de tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva
vulnerabilitat, i evitar els assentaments de caràcter excloent.

Dins d’aquest model d’escola inclusiva i en pro de la diversitat trobem a la nostra ciutat
l’Escola Crespinell amb un llarg recorregut, de més de 40 anys, educant nenes i nens
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amb necessitats educatives especials i que aposta per no posar límits a les
possibilitats dels seus alumnes. En aquest context, l’escola Crespinell comparteix un
projecte amb l’escola Lanaspa i amb l’INS Montserrat Roig que han estat guardonats
amb el Premi Catalunya d’Educació 2002 i amb el Premi d’Ensenyament 2016
Fundació Cercle d’Economia i Obra Social de La Caixa. Mitjançant la posada en marxa
d’aquests projectes s’ha permès garantir que els infants i joves amb discapacitat
intel·lectual tinguin l’oportunitat d’aprendre juntament amb d’altres alumnes de les
escoles ordinàries i s’ha fet realitat el concepte d’escola inclusiva..

Com a Síndica poso en gran valor la tasca educativa en pro de l’escola inclusiva que
realitzen aquests tres centres educatius i que contribueixen a projectar la nostra ciutat
com un referent en el món educatiu, subratllant que la proximitat de l’Escola Crespinell,
Lanaspa i l’INS Montserrat Roig, al bell mig de la ciutat, ha estat cabdal per poder dur
a terme aquests projectes.

Des de l’any 2007, l’Escola Crespinell demanda a l’Ajuntament de Terrassa la seva
col·laboració per cercar un espai més adequat per exercir la seva tasca i que permeti
continuar els projectes amb l’Escola Lanaspa i amb l’INS de Montserrat. Val a dir
també que, en els darrers anys, l’Escola Crespinell ha hagut de donar resposta a la
creixent demanda d’escolarització dels infants i joves amb discapacitat intel·lectual de
la nostra ciutat i per aquesta raó la matricula supera amb escreix la capacitat
autoritzada del centre.

Aquesta Síndica és coneixedora que l’actual ubicació de l’Escola Crespinell, en una
casa construïda a principis del segle XX, no és un espai adequat, tot i les adaptacions
que s’han anat realitzant al llarg dels anys, ni pot assumir en condicions òptimes el
creixent número d’alumnat que rep el centre i que ve derivat per part de l’Administració
educativa (EAP Inspecció). Tot i que l’Ajuntament ha verbalitzat entendre la
problemàtica plantejada per l’escola Crespinell, i fins i tot, en els darrers anys hi ha
hagut compromisos de reubicar el centre d’educació especial en un indret idoni per les
seves necessitats, el canvi d’ubicació del centre no es materialitza i, en aquest sentit,
la Síndica com a defensora dels drets de les persones, i atenent que els infants i els
joves més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures especifiques de protecció,
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procedeix a fer pública aquesta actuació d’ofici a fi de contribuir a cercar una solució
consensuada que permeti a l’Escola Crespinell seguir formant el seu alumnat dins el
concepte d’escola inclusiva.

Ateses les reflexions i consideracions exposades i en el marc de les funcions que
m’han estat assignades, em permeto dirigir a l’Ajuntament aquesta actuació d’ofici que
esdevé una recomanació consistent en:
Demanar al govern municipal que recolzi el model d’escola inclusiva que ha
projectat l’excel·lència educativa de Terrassa i atengui la petició de l’Escola
Crespinell,

centre

d’educació

especial

per

alumnes

amb

discapacitat

intel·lectual, d’ubicar el centre escolar en un nou espai que reuneixi les
condicions necessàries per poder ubicar-hi l’escola i que aquesta ubicació
permeti continuar amb els projectes de col·laboració amb l’Escola Lanaspa i
amb l’INS Montserrat Roig.

Atentament,
Isabel Marquès
Amat - DNI
39147047N
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Terrassa, 17 d’octubre de 2018
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