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Educació. Preinscripció fins al 18 de maig amb una oferta pública de 831 places i amb el finançament enlaire

Futur d’incertesa per a les
escoles bressol municipals
El Ple de
L’H reclama
els recursos
necessaris per
al tram 0-3 anys

Les bressol públiques
es preparen per a
un nou curs, però les
municipals no tenen
el finançament de la
Generalitat garantit
Fins al 18 de maig està obert el període de preinscripció per al curs
2012-2013 de les escoles bressol
públiques i subvencionades. Són
831 places en 16 centres, 3 de la
Generalitat, 6 de municipals i 7 més
de subvencionats. Tanmateix, la Generalitat no ha decidit quina quantitat
destinarà a les escoles bressol municipals el pròxim curs després de 2
exercicis seguits de retallades i de
tenir encara pendent el pagament
a l’Ajuntament del curs 2010-2011,
920.000 euros.
En dos anys, L’Hospitalet ha passat de rebre de la Generalitat 1.800
euros per plaça a només els 1.300
que es preveuen per al curs actual,
que encara s’estan negociant amb
els municipis. La primera rebaixa va
ser assumida íntegrament per l’Ajuntament, que va haver de finançar la
diferència de 115.000 euros. La
segona rebaixa prevista, de 1.600
a 1.300 euros per plaça d’escola bressol municipal, ha obligat a
repartir el dèficit de 172.500 euros
amb les famílies i el preu públic s’ha
apujat 20 euros fins als 141,56 euros mensuals.
Retallada del 44%
El cost real anual d’una plaça
de bressol municipal és de 4.700
euros i en el conveni signat amb la
Generalitat el 2005 per desenvolupar
la xarxa d’escoles bressol a L’H, la
Generalitat es responsabilitzava del
major tram d’aportació econòmica i,
per contra, ara vol ser el que aporta
menys, en perjudici dels ajuntaments
i les famílies. I de cara al curs vinent es
parla de reduir l’aportació de la Generalitat a 1.000 euros per plaça. Tot
plegat, un 44% menys que el 2010.
El tinent d’alcalde de Serveis a
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les Persones, Lluís Esteve, considera que les retallades aplicades per
la Generalitat a les escoles bressol
municipals “no són fruit de la conjuntura econòmica, sinó que es vol
modificar el model. Des de L’H ens
hi resistirem, volem mantenir el nostre model de qualitat”.
Per a Esteve, la situació de les
bressol és conseqüència del fet que
l’etapa de 0 a 3 anys no es considera educativa. “Tots els pedagogs
afirmen que el període de 0 a 6
anys és fonamental per a l’educació
dels infants, per garantir la igualtat
d’oportunitats. Negar el finançament
tindrà conseqüències per al futur”. y

Ajuts. Curs 2011-2012 sense beques
La Generalitat no ha fet aquest curs la dotació habitual de beques
d’escolarització i menjador d’escola bressol i és una incògnita
si ho farà el curs vinent. Aquests ajuts i els de l’Ajuntament
permetien subvencionar més del 40% de les famílies. Aquest
curs, però, les beques només han arribat al 23% de les famílies
amb els diners facilitats per l’Ajuntament. Les beques s’atorguen
segons els criteris dels Serveis Socials, que avaluen l’entorn
socioeconòmic de les famílies i prioritzen els infants en situació de
risc. La Generalitat sí ha convocat bonificacions per a les escoles
de la seva titularitat per al 2012-2013, però ha eliminat els criteris
per renda i les bonificacions de menjador. S’hi poden acollir les
famílies nombroses, les monoparentals, discapacitats i víctimes de
terrorisme. y

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospita
let s’ha sumat a la reivindicació de
les entitats municipalistes catalanes,
la Federació i l’Associació de Municipis de Catalunya, que reclama a
la Generalitat i a l’Estat que garanteixin el finançament necessari i su
ficient de les escoles bressol muni
cipals creades per acord parlamentari. La moció, presentada pel PSC
i ICV-EUiA, va comptar amb el suport del PP i de PxC, i amb el vot
parcial de CiU, que es va abstenir
en l’acord sobre la quantitat reclamada a la Generalitat per plaça.
El text, a més de reclamar un
finançament correcte d’acord amb
la Llei d’educació de Catalunya,
insta el Govern a aportar 1.600
euros per plaça, en comptes dels
1.300 anunciats per la Generalitat
per al present curs 2011-2012, i
que mantingui aquesta quantitat
els cursos següents amb l’objectiu de permetre la sostenibilitat i
l’optimització del model d’escoles
bressol. També reclama a l’Estat
que dotin dels recursos necessaris
els serveis de primera infància.
El mapa de L’H, en suspens
El tinent d’alcalde de Serveis a
les Persones, Lluís Esteve, afirma
que davant el fet que la Generalitat
redueix la seva aportació per plaça
d’escola bressol municipal i que
tampoc no ha convocat beques
aquest curs, “serà molt complicat
poder finalitzar el mapa d’escoles
bressol previst a la ciutat, on encara en falten 3. A més de reduir
les aportacions anuals –afegeix– la
Generalitat ja ni parla de la dotació
de 6.000 euros per a cada plaça de
nova creació i l’Ajuntament no pot
assumir aquest cost en solitari”. y

