PSOE, PP, Cs, contra les escoles bressol
En el període 2008-2011 el govern de l’Estat, primer en mans del PSOE i després
del PP, va reduir progressivament les subvencions a l’educació de 0 a 6 anys
que van passar de 88 milions d’euros el 2008, 83,5 el 2009, 78 el 2010, 17,5 el
2011 i 0 el 2012, any a partir del qual les ajudes van quedar suprimides.
D’aquesta forma els diferents governs de l’Estat en mans de diferents forces
polítiques, en un context de greu crisi econòmica, va centrifugar aquest problema
a la Generalitat, fet que evidenciava una vegada més la seva manca de
sensibilitat social.
Per contra, el Govern de la Generalitat va considerar l’ensenyament com una de
les seves principals prioritats i tot i que l’educació de 0-3 anys és una etapa no
obligatòria, es van dur a terme convenis amb les diferents Diputacions per a
poder seguir canalitzant recursos als municipis. Tanmateix, la Generalitat va
centrar els seus esforços a reforçar econòmicament el segon cicle d’educació
infantil que sí que té caràcter universal al nostre país.
Amb la voluntat de pal·liar aquest situació i des del convenciment que les escoles
bressol tenen una funció clau per les famílies i infants, com a Partit Demòcrata
(PDeCAT) vam presentar dues esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat
reclamant la recuperació dels recursos de finançament de l’ensenyament de 0-3
anys. Unes esmenes que no van prosperar per l’oposició del Partit Popular i
Ciudadanos.
Davant del discurs partidista i interessat en contra de la Generalitat de Catalunya
que moltes vegades hem escoltat d’alguns partits polítics que han sigut
protagonistes de les retallades del Govern de l’Estat respecte al finançament de
l’educació o que hi ha donat suport, volem denunciar els incompliments dels
diferents governs de l’estat espanyol del PSOE i del PP i instar a rescabalar els
més de 76 milions d’euros anuals, el que enguany suposen un total de 500
milions d’euros, que des del 2011 l’Estat ha deixat de pagar a la Generalitat de
Catalunya per finançar les escoles bressol.

