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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA SOBRE LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS
Atès que l’educació és un dels pilars bàsics de les polítiques públiques, i
aprofitant que el curs escolar 2018-2019 es va iniciar tot just el passat 12 de
setembre, considerem oportú el moment per a fer una valoració de la situació
en la que es troba l’educació a Catalunya i concretament la que comprèn
dels 0 a 3 anys.
Atès que Catalunya se situa literalment a la cua d’Europa i dels països
desenvolupats en inversió d’educació pel que fa al PIB en educació. La
inversió a Catalunya l’any 2016 va ser del 3,6% (dades IDESCAT) i a
Espanya un 4,1% del PIB tot i que la llei d’educació de Catalunya (LEC)
estableix que s’hauria d’arribar fins al 6%. Està, per tant, molt per sota de la
mitja del 4,9% de la Unió Europea i del 5,6% de la OCDE, Dinamarca,
Suècia, Bèlgica, Finlàndia, Estònia, Letònia i Portugal superen el 6% (dades
EUROSTAT ).
Atès que, si bé l’educació, en tota la seva dimensió i etapes, és un dret
imprescindible per aconseguir equitat, cohesió social i empoderament de la
ciutadania, la que cobreix dels 0 a 3 anys és bàsica i essencial per a
promoure la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. L’educació
dels infants de 0 a 3 anys afavoreix la reconducció de les situacions
socialment desafavorides. Les escoles bressol són espais educatius on les
relacions personals són un element clau per donar valor a la convivència i a la
diversitat. Els seus projectes educatius tenen com a objectiu fonamental
potenciar i afavorir el desenvolupament de les capacitats dels infants,
respectant les seves singularitats. A més, l’oferta de les escoles bressol
municipals afavoreix les polítiques d’incorporació de la dona al món del treball
perquè possibilitat la conciliació laboral i familiar.
Atès que, tot i essent inqüestionable aquesta advertència, els darrers governs
de la Generalitat lluny de contemplar-la i compartir-la, s’han limitat a ignorarla, malmetent així un dels pilars fonamentals i una de les mesures bàsiques
de l’Estat de Benestar, en no comprometre ni un sol euro per a l’etapa
educativa de 0 a 3 anys.
Atès que, cal posar en valor que els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies i
la col·laboració i suport de la Diputació, han hagut de suportar el sosteniment
de les escoles bressol municipals.

Per tot això, el Grup Socialista presenta per a la seva consideració i adopció
els següents ACORDS:
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reconèixer la
universalització de la gratuïtat de l’escolarització al tram de 0 a 3 anys,
com ha anunciat que farà el Govern d’Espanya.
2. Instar a la Generalitat a habilitar els recursos necessaris perquè sigui
una realitat la universalització de l’educació de 0 a 3 anys, donada la
seva coresponsabilitat en matèria educativa amb els ajuntaments i les
famílies en el finançament de les escoles bressol, així com en el
desplegament i execució de l’educació de 0 a 3 anys.
3. Ratificar el compromís de la Diputació de Lleida a continuar aportant
els recursos necessaris als Ajuntaments com ha fet fins ara, davant el
desistiment de funcions de la Generalitat fins que aquesta torni a
assumir les seves responsabilitats
4. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, a l’ACM i la FMC.
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