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L’educació, com la salut, és un dret inalienable i universal, però sembla que, darrerament, 
aprofitant la greu crisi que patim, ens estem oblidant. En els darrers anys, l’Ajuntament ha 
construït a Barcelona moltes escoles bressol públiques, d’acord amb un pla que s’acabarà 
de desplegar el proper any, fins a arribar a un total de 92.  L’esforç ha estat enorme, i ho 
continua sent pels elevats costos de funcionament. Però ha permès desplegar un servei 
públic de qualitat que ha afavorit la cohesió social. El nou equip de govern ha decidit 
posar fi a aquest model públic i d’alta qualitat al·legant motius econòmics. La demanda no 
està coberta, i queda molt per fer, però el consistori ha decidit no construir cap més llar 
d’infants pública. La decisió em preocupa molt. A poc a poc, ens estem allunyant 
perillosament del model inclusiu i integrador que tan bé funciona. 

Tot i que l’educació de 0 a 3 anys no és obligatòria, la llarga tradició de les escoles 
bressol públiques ha demostrat ser un servei públic necessari que permet que moltes 
famílies puguin escolaritzar els seus fills abans dels tres anys a un preu assequible. És 
cert que és un servei car per a les administracions. L’Ajuntament paga el 49 % del seu 
cost; la Generalitat, el 27 %, i les famílies, només el 24 %. Però crec que aquestes 
escoles públiques han de continuar existint sense reduir-ne el pressupost. És la millor 
manera d’afrontar la cohesió social. Des de la Sindicatura defensem l’escola pública. És 
sinònim de qualitat educativa, igualtat d’oportunitats i prevenció per evitar l’exclusió social. 

L’educació pública és un dels pilars de la societat del benestar. I l’escola bressol és una 
etapa molt important en l’educació dels infants, molt més del que es pensa. Allí, els nens 
inicien el seu procés d’aprenentatge. Comencen a socialitzar-se a través del joc. L’escola 
bressol, tant la  pública com la privada, ajuda el nen a integrar-se. També millora les 
relacions entre pares i fills i ajuda a resoldre els dubtes que sovint es presenten amb 
l’educació dels fills. Un estudi impulsat per la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra entre els nens de 0 a 6 anys va concloure que els infants que 
passen per les escoles bressol tenen un menor índex de fracàs escolar. El futur dels 
nostres fills no és una qüestió intranscendent. 



Les escoles bressol públiques de Barcelona tenen molta qualitat i garanteixen la 
conciliació familiar i laboral. En determinats col·lectius, a més, les llars d’infants públiques 
permeten detectar problemes de relació o de convivència. Sense menystenir la tasca que 
puguin fer les diferents llars d’infants privades, una escola pública de qualitat garanteix a 
les famílies en risc d’exclusió social o amb problemàtiques diverses que, almenys durant 
unes hores, el nen estarà ben atès, menjarà uns àpats equilibrats i saludables i gaudirà 
d’una higiene correcta.  

Criteris econòmics per sobre dels pedagògics  

Un cost alt del manteniment no pot ser un motiu per desmantellar un sistema d’escoles 
bressol que funciona bé. És un servei desitjat per la ciutadania i que aporta un valor afegit 
als esforços polítics per a la cohesió social. Em preocupa que s’anteposin els criteris 
econòmics als pedagògics i que es pretengui estalviar despesa pública a costa de la 
prioritat inqüestionable de formar i protegir bé la nostra infància. La mesura, a més, deixa 
la porta oberta a futures privatitzacions de la resta d’escoles bressol de la xarxa pública en 
detriment del servei públic. Des de la Sindicatura creiem que, abans d’aplicar una mesura 
tan dràstica, es podien haver provat altres opcions. Una és la de tornar a introduir la quota 
indicativa, és a dir que les famílies paguin en funció del seu nivell de renda. 

La decisió de concertar amb escoles privades pot ser eficient com a mesura 
complementària i subsidiària, mentre no es pugui reprendre el pla d’escoles bressol 
públiques. És una sortida transitòria a tenir en compte, especialment quan flaquegen els 
recursos públics, però de moment el que cal fer és estudiar la demanda, la necessitat 
social no expressada i les fórmules econòmiques que garanteixen els principis d’igualtat. 
Molt probablement, la mesura encara trigarà a aplicar-se i, ara per ara, amb l’oferta 
pública actual, només es cobreix la meitat de la demanda. 

L’ensenyament de la primera infància públic i de qualitat no és obligatori, però és 
necessari per al país que volem. I, per tant, l’oferta ha de seguir creixent al compàs de la 
demanda i de la necessitat social.      

 

   

  

  

   

  

 


