Apostem per l’educació
Des del PSC Mollet hem seguit amb atenció i preocupació l’atípic inici de curs
escolar, producte de la pandèmia de Covid19. Pel nostre partit, com a ferms
defensors de la igualtat d’oportunitats com a pilar de la nostra societat, era un
element clau que aquest inici es produís en les millors condicions de seguretat
sanitària i qualitat educativa possible. És per aquest motiu que volem agrair a
tots els docents de la ciutat la gran tasca realitzada durant l’estiu per adaptar-se
als protocols marcats per la Generalitat.
I en aquest inici de curs, l’Ajuntament també ha tingut un paper important, que
complementa la tasca realitzada pels docents. D’una banda, implementant els
canvis necessaris per a que els centres d’educació municipals (Escoles Bressol,
Escola de Música i Dansa, i Escola Can Vila) comencessin el curs
adequadament. D’altra banda, i pel que fa a l’educació obligatòria, reforçant dos
elements que ens van indicar des del Departament d’Educació: reforç de neteja
durant l’horari lectiu i evitant aglomeracions a les entrades i sortides dels centres
educatius.
Pel que fa al reforç de neteja, suposa un nou esforç econòmic de l’Ajuntament
en l’àmbit educatiu, que realitzem perquè creiem que és més que necessari, però
un cop més l’esforç recau en l’administració municipal, quan és la Generalitat qui
hauria de finançar aquesta ampliació. Pel que fa a la mobilitat segura a les
escoles, després d’un estudi de la situació a tota la ciutat, s’han realitzat entre
d’altres mesures, 4 talls de carrers per assegurar que no es produeixen
aglomeracions en entrades de centres educatius.
En definitiva, des del PSC seguim amb atenció i preocupació l’evolució de la
pandèmia al conjunt de la nostra ciutat. Però encara amb més atenció en els
centres educatius, un pilar del present i futur de la nostra societat. Hem fet i farem
els esforços necessaris per a que les escoles de la ciutat siguin un espai segur,
però reclamem a la Generalitat, l’administració competent de l’àmbit, que hi
aboqui més recursos.

