El grup municipal de la CUP de Tàrrega presenta en nom dels alumnes de l’Escola d’Art i Superior
de Disseny Ondara de Tàrrega, la següent
MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMENT DELS CICLES FORMATIUS DE FORJA, ART
TÈXTIL I APARADORISME-VISUAL MERCHANDISING A L’ EASD ONDARA DE
TÀRREGA
L'Escola d' Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega neix a finals del segle XVIII com a lloc on
s’impartien els ensenyaments d’oficis i d’arts. Aquesta, com altres que sorgiran més tard, seran les
que impulsaran els grans artistes i artesans que faran del Modernisme Català un dels més singulars a
nivell europeu. L’actual Facultat de Belles Arts, la Facultat d’Arquitectura,etc. seran, juntament amb
molts dels grans noms dels artistes catalans, hereus d’aquests ensenyaments.
L’Escola articula els seus estudis sobre tres grans eixos: Batxillerat d’arts, Cicles Formatius de Grau
Mitjà i Superior d' Art i Disseny, Estudis Superiors de Disseny (dins el marc Europeu EEES ). Són
estudis que, malgrat són finalistes, demanen una interdisciplinarietat entre ells, fet que enriqueix a
tots els alumnes i fa que sigui un referent en el territori tant pels estudis que imparteix, les
instal·lacions que compta i els professionals especialistes que hi treballen.
Una escola amb un gran lligam amb la ciutat en que està ubicada, Tàrrega i tot el territori que
l’envolta.
En data 10/05/2016, els alumnes de l’Escola vam rebre la notícia sobre la decisió del Departament
d’Ensenyament referent al tancament del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forja Artística i els
Cicles Formatius de Grau Superior d’Art Tèxtil i d’Aparadorisme-Visual Merchandising; fusionant
aquest últim amb el Cicle Formatiu de Grau Superior de PIDO (Projectes i Direcció d’Obres de
Decoració).
Aquesta decisió, presa a pocs dies del període de preinscripcions, comporta que els alumnes que
estan cursant aquests estudis actualment no tinguin l’oportunitat d’acabar-los en aquesta Escola. El
tancament d’aquests no es produeix de forma gradual, fet que obliga els alumnes que ho estan
estudiant a finalitzar-los en altres centres situats fora de la demarcació de Lleida ja que l’EASD
Ondara de Tàrrega és l’única escola oficial i pública en la província.
Davant aquestes dades, és necessari avançar en la conscienciació de l’ importància de l’àmplia
oferta educativa que disposa aquesta escola per tal de seguir mantenint l’ensenyament d’aquests
estudis artístics únics a les comarques lleidatanes i per seguir potenciant la cultura en la nostra ciutat
i província.
Per tot això, el grup municipal de la CUP de Tàrrega en nom dels alumnes de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny Ondara de Tàrrega proposem al Ple de la corporació els següents

ACORDS
PRIMER. Donar suport als alumnes afectats i al conjunt d’estudiants de l’Escola i el
posicionament a favor de la continuïtat d’aquests cicles artístics a la nostra ciutat.
SEGON. Ajudar a promocionar els cicles formatius artístics ja que existeix un lligam important
entre la història i la definició de la ciutat i territori en que ens trobem amb aquesta vessant de les
arts.
TERCER. Protegir aquest tipus d’ensenyaments ja que són els únics que s’imparteixen de manera
oficial i pública a la província de Lleida.
QUART. Fer les gestions corresponents per fer arribar aquesta moció als òrgans competents i ajudi
a trobar una solució que beneficiï el conjunt de l’Escola i més concretament als alumnes
directament afectats.
CINQUÈ. Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la reobertura
d’aquests cicles formatius juntament amb el període de preinscripcions corresponents de forma
extraordinària.
SISÈ. Reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els alumnes que
estan cursant aquests cicles actualment tinguin l’oportunitat de finalitzar-los a l’EASD Ondara de
Tàrrega degut a l’elevat cost que suposaria per a aquests el fet d’haver d’anar a altres escoles d’Art i
Disseny, situades fora de la província de Lleida, a finalitzar-los.
SETÈ. Convidar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a conèixer la
realitat dels cicles formatius artístics per tal de fer veure que les exigències que es demanen són
inviables si tenim en compte la realitat i el dia a dia de l’escola.

No obstant això, el Ple decidirà.
Carlos Vílchez, Montse Garcia i Gemma Minguell
regidors de la CUP de Tàrrega
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