
 

       ENS HAN DEIXAT SENSE ESCOLA DE MÚSICA 
 

Fa 4 anys l’anterior escola de música de Ripollet va tancar a meitat de curs i l’Ajuntament 
va demanar ajuda a l’Associació Coral del Vallès. Durant aquest temps, aquest equip 
liderat pel Jordi Giménez i la Sílvia Miguel no només ha realitzat una tasca fantàstica 
amb els seus alumnes, sinó que ha donat visibilitat als estudis de música: s’ha involucrat 
amb altres entitats locals, ha participat en festes i celebracions populars i fins i tot ha 
anat a l’escoles de Ripollet per treballar conjuntament en la creació d’una cultura 
musical pel futur dels nostres nens.  
L’any passat l’Ajuntament va decidir crear el servei de l’escola de música mitjançant un 
concurs de licitació obert també a empreses d’altres poblacions. 
Les famílies usuàries de l’escola de música volem mostrar la nostra disconformitat amb 
el procés de licitació que s’està portant a terme. Actualment els nostres infants i usuaris, 
s’han quedat sense educació musical en la seva escola degut a aquest procés burocràtic, 
tècnic, administratiu i injust. L’escola està tancada. 
Degut a l’últim recurs presentat per una de les empreses licitadores, el tràmit queda 
aturat durant molts mesos fins que resolgui el Tribunal català de contractes del sector 
públic. 
Cada tres anys estarem en la mateixa situació d’incertesa cada cop que s’engegui un nou 
procés de licitació. 
L’AJUNTAMENT NO HA CONTROLAT ELS TERMINIS. HA PRIORITZAT EL PROJECTE 
ECONÒMIC DAVANT LA QUALITAT PEDAGÒGICA; no ha tingut en compte els lligams amb 
el poble de Ripollet i l’avantatge que suposa pel nostre poble disposar d’una escola de 
música formada per un equip ripolletenc, que coneix les característiques de la nostra 
gent i s’implica amb passió i vocació en el futur de les noves generacions. 
Una escola de música no és només una extraescolar sinó que els alumnes a partir d’aquí 
poden optar a estudis superiors al Conservatori. Això requereix d’un acompanyament 
cuidat i no sotmès a aquests daltabaixos. 
L’Ajuntament de Ripollet proposa fer un curs pont mitjançant un conveni amb altres 
professors forans. Aquesta proposta caòtica resulta totalment inadequada ja que el 
servei no es podrà prestar amb garanties; aquest problema és fruit de la improvisació 
constant en que ens ha sotmès l’Ajuntament a la nostra escola. 
I després de quatre anys l’Ajuntament ha abandonat a qui tant ha fet pel poble i a les 
famílies. 
Ningú ens ha preguntat pel model d’escola que volem. Volem el que teníem: una escola 
innovadora, compromesa amb els ripolletencs, de qualitat, propera, participativa i que 
sigui del poble.  
Aquests valors han fet que l’escola de música tingui gran èxit en el nostre poble, arribant 
a estar formada per 160 alumnes i quedant-se petit l’actual edifici que acull la seu. 
Actualment molts d’aquests alumnes han marxat a altres escoles i ja no tornaran. 
Demanem a l’Ajuntament una solució a aquest problema i una visió de futur per l’escola 
de música abans de que sigui massa tard i es perdi tota la feina ben feta pels nostres 
mestres. 
 
FAMÍLIES AFECTADES PER LA LICITACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA 


