Una escola pública de qualitat
L'escola pública ha patit durant els últims anys una manca de finançament i unes
retallades que l'han posat en una situació de desavantatge davant d’altres
models d'escola que mantenen i incrementen el seu finançament. Una de les
conseqüències que ha sofert l'escola pública per la manca d'un finançament i
una despesa adequada ha estat un deteriorament progressiu de les seves
instal·lacions.
Les nostres escoles comencen a ser, en alguns casos, unes escoles envellides
i això requereix un manteniment constant i molt superior al que fins ara s'ha dut
a terme. A la nostra ciutat tenim que en alguna escola ha estat la comunitat
educativa la que ha fet front a tasques de millora i manteniment com ara la
pintada de les seves aules o exteriors. Tot i que és una iniciativa que hem
d'agrair, pensem que aquesta no és una qüestió que pertoqui a les famílies.
En alguns casos la discussió entre la Generalitat i l'Administració local per decidir
de qui és la responsabilitat de dur a terme algunes actuacions ha fet que
aquestes quedin aturades i per tant la conseqüent pèrdua d'oportunitats per
garantir el tracte que l'escola pública mereix.
En els darrers dies, la premsa s’ha fet ressò de la despesa que l'ajuntament ha
destinat a la reparació i millora de les instal·lacions d’algunes escoles de la ciutat.
Des de Canviem Mollet celebrem aquesta notícia i esperem que aquesta
despesa continuï creixent i no quedi com una anècdota de la qual es vol treure
profit mediàticament.
Volem encoratjar l’equip de govern a que continuï en la línia de posar a l’escola
pública allà on li pertoca, no només amb actuacions a les seves instal·lacions,
sinó també fent campanyes de difusió per la seva bona tasca diària, campanyes
en temps d’inscripció que convidin a la població a anar a les escoles públiques,
i en general, un impuls de l’educació pública.

