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Educació. Més de 35 ajuntaments catalans denuncien la Generalitat per no finançar els centres educatius municipals de 0 a 3 anys

Contenciós per les bressol
Davant la decisió
de la Generalitat
d’abandonar la
responsabilitat en
l’educació de 0 a 3
anys, els municipis
han decidit actuar
Un total de 36 ajuntaments catalans,
entre els quals hi ha L’Hospitalet,
han presentat un recurs contenciós
administratiu contra la Generalitat
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per reclamar els
diners que deu per al finançament
de les escoles bressol municipals.
Els municipis afectats es van reunir
al Parlament convocats pel Fòrum
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya, que presideix la
primera autoritat de L’H, Núria Marín.
L’alcaldessa, acompanyada del
batlle del Prat, Lluís Tejedor, i del
tinent d’alcalde d’Educació de L’H,
Lluís Esteve, entre altres alcaldes
i regidors, va explicar la situació
de les bressol, que l’any 2011 van
deixar de rebre el finançament de
la Generalitat pactat. El deute va
arribar a 11,1 milions d’euros.
En el moment d’anunciar-se el
contenciós, el Govern autonòmic va
pagar gran part dels diners compromesos per als cursos 2010-2011 i
2011-2012 i va anunciar que en en-

Esteve, Tejedor i Marín intervenen al Parlament davant el Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació

davant seria la Diputació qui es faria
càrrec d’aquesta despesa. Tot i això,
encara es deuen diners –15.000
euros en el cas de L’Hospitalet, que
a més reclama els interessos– i els
ajuntaments consideren que també
és responsabilitat de la Generalitat
finançar els cursos 2012-2013,

El Govern autonòmic
va deixar de fer
la seva aportació a
les escoles l’any 2011

2013-2014, 2014-2015 i els futurs. “No pot ser que traspassi el
compromís econòmic a les diputacions –afirma Núria Marín– perquè
els diners que administren són dels
ajuntaments i així es deixen de prestar altres serveis dels municipis per
a les famílies. Això és fer trampes”.

El pressupost de la Generalitat
per al 2015 no preveu cap partida
per a escoles bressol municipals,
creades arran d’una iniciativa legislativa popular en col·laboració amb
els ajuntaments. El seu finançament
el costejaven la Generalitat, els consistoris i les famílies. y

Solidaritat. L’ONG agraeix a voluntaris, socis, entitats i empreses col·laboradores el suport rebut en els seus projectes

La Creu Roja va atendre prop de
20.000 hospitalencs el 2014
Els efectes de la crisi econòmica han
fet que la societat civil prengui un
paper primordial en el suport a les
famílies afectades per la falta de recursos. A L’Hospitalet, la Creu Roja
és una de les principals entitats en
el impuls de programes socials, amb
el suport de ciutadans a títol individual, entitats, empreses i institucions
als quals va voler retre homenatge el
passat gener en un acte en el qual va
fer balanç del treball durant el 2014.
L’Assemblea de la Creu Roja
a L’Hospitalet compta amb 4.358
socis i 385 voluntaris. L’any passat
va atendre 21.993 ciutadans en un
total de 13.869 intervencions de tota
mena. Beques menjador per a escolars, acompanyament a gent gran,
repartiment d’aliments, joguines per
a infants i roba d’abric, gestió dels
horts urbans per a persones en atur
i en risc d’exclusió, suport en actes
culturals i esportius, etcètera.
“Enrere han quedat els temps
que la Creu Roja es limitava a recaptar fons el dia de la bandereta”, va dir
la presidenta de L’Hospitalet, Dolores Ruiz. “Avui intentem arribar a tots

Dolores Ruiz aplaudeix dues de les sòcies històriques de la Creu Roja a L’H, Rosario Ramía i Maria Cinta Roger

els que ens necessiten, en especial
els infants, que no poden esperar
per rebre una alimentació correcta.
I tot això no seria possible sense la

col·laboració de molta gent, a la qual
volem agrair el seu compromís”, va
afegir Ruiz.
Per això, la Creu Roja va convocar

un acte d’agraïment per a voluntaris,
entitats i empreses col·laboradores. Van rebre un diploma associacions com l’AESE, el Club Esportiu

Joventut, Espai de Ciutadania, Assat50, l’Esplai la Florida, l’Escola
Sant Josep Obrer i la Comissió de
Festes de la Florida, entre d’altres, i
negocis com el restaurant Sucapa.
També, els mitjans de comunicació
de L’Hospitalet, el Centre Cultural la
Bòbila, el Servei Municipal d’Imatge
Corporativa i Relacions Externes, els
Mossos i la Guàrdia Urbana.
Els voluntaris també van tenir el
seu reconeixement, així com els socis representats per Rosario Ramía i
Maria Cinta Roger, dues històriques
de la Creu Roja a la ciutat. Empleats i voluntaris de L’Hospitalet van
homenatjar Concha Ramos, que hi
treballa des de fa 25 anys i a la qual
consideren “com una segona mare”.
El darrer agraïment va ser per a la
presidenta, Dolores Ruiz, i el va rebre
de mans del president provincial,
Josep Quitet.
Per dur a terme la seva tasca,
l’entitat va signar durant el 2014
15 convenis de col·laboració amb
empreses i institucions, com ara
l’Ajuntament de L’Hospitalet. En nom
del Govern municipal va intervenir
a l’acte la tinenta d’alcalde de Benestar i Famílies, Dolors Fernández,
que va afirmar que “davant la tasca
que fa la Creu Roja no hi ha més
que tres possibilitats: ser voluntari,
ser soci o les dues coses a la vegada. La Creu Roja és una entitat
imprescindible a la qual hem de
reforçar i donar suport”. y

