Oficina de Premsa

- Nota de premsa Els sotasignants demanen al Govern que prioritzi la inversió en educació com
la millor garantia de futur

Josep Monràs subscriu el Manifest de constitució del
fòrum d’alcaldes i alcaldesses per l’Educació
L’alcalde de la ciutat s’adhereix a l’objectiu del fòrum de “vetllar per la
qualitat de l’educació en els nostres pobles i ciutats i denunciar aquelles
accions que la posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits
en els darrers anys a Catalunya”.

A hores d’ara ja són més d’una dotzena els alcaldes i les alcaldesses signants
d’aquest manifest, en què mostren el seu rebuig a les mesures de reducció del
pressupost d’educació per part del Departament d’Ensenyament perquè, s’està
“posant en perill el model d’escola pública catalana que hem assolit amb tant
esforç.” També critiquen l’agreujament que comportarà “la reforma prevista a
l’Avantprojecte de Llei sobre competències locals que impulsa el Govern de
l’Estat, on s’eliminen les competències municipals en educació”.
En aquest manifest, els alcaldes i les alcaldesses consideren que “l’educació és
la clau de l’èxit cultural, social i econòmic dels nostres veïns i veïnes i que no
pot existir un bon projecte de poble o de ciutat sense un bon Projecte Educatiu
que el vertebri”. Per això, no comparteixen la “deslleialtat de l’actual Govern
amb els compromisos de finançament i planificació educativa amb els
municipis, ni la manca de col·laboració que comporta la marginació dels
governs locals respecte les decisions educatives del país”.
Segons diu el manifest, aquest canvi de model educatiu està afectant de
manera concentrada el curs 2012/13, amb les conseqüències següents, entre
d’altres:







Manca de finançament a les escoles bressol municipals
Manca de finançament a les escoles municipals de música i de dansa
Manca de suport econòmic als plans educatius d’entorn
Insuficiència i retard en el pagament de les beques de menjador
Insuficiència de beques i ajuts per accedir als estudis post-obligatoris
Desaparició del finançament de les activitats de les AMPES



Difícil situació en què queden els centres educatius per les
modificacions en les condicions de treball del professorat, reducció de
plantilles i increments de ràtios

Per tot això, els signataris del Manifest demanen “al Govern de la Generalitat
que prioritzi la inversió en Educació com la millor garantia de futur, la millor
inversió possible per superar aquesta greu situació econòmica, política i social
que viuen els pobles i les ciutats de Catalunya”.
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