MOCIÓ DE BABORD PER LA CONTINUÏTAT
DE LA BRESSOLETA DE MONTEVIDEO

A la memòria sobre el pressupost del 2021 s’hi diu que “donat a la baixa ocupació de
l'edifici de Montevideo i a l'inici del procés de tancament com escola bressol,
l'Ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment”. D’altra banda, les
famílies d’infants escolaritzats a Montevideo, reunits el 16 de març de 2021 amb el regidor
d’ensenyament Jordi Tapias, asseguren que se’ls va comunicar que en una previsió de dos
cursos es tancaria La Bressoleta de Montevideo per destinar l’edifici a un altre ús. Davant
aquestes informacions s’ha impulsat una recollida de signatures i l’adhesió a un
manifest per evitar-ne el tancament. En data de la redacció d’aquesta moció, s’han
recollit 326 i 92 signatures respectivament.
El passat 13 de maig, l’Ajuntament va emetre un comunicat en relació a La Bressoleta de
l’Avinguda Montevideo, on manifesta que “el Govern no ha dit mai que tingui la intenció
de tancar-la i a més, no contempla aquesta possibilitat” afegint que “el que sí s’ha posat
de manifest a la comunitat educativa és la possibilitat que el centre pugui allotjar algun altre
servei, sempre garantint l’espai destinat a escola bressol”. L'endemà, en una entrevista a
Vilassar Ràdio, el regidor defensà el mateix.
Més enllà d’aquesta incomprensible manca d’empatia i del fet que s'hagi posat en
dubte la paraula de les famílies i integrants del Consell del Patronat, és evident que
els criteris de preinscripció per al curs 2021-2022 demostren que la intenció de la
Regidoria d’Ensenyament no és altra que anar buidant La Bressoleta de Montevideo.
Tant si el govern municipal ha decidit rectificar com si no, cal advertir que:
●

●

Estem davant una baixada de natalitat arreu del territori que pot fer trontollar l’oferta
educativa i és qüestió de voluntat política entomar-ho com una oportunitat per
guanyar en qualitat educativa.
Una decisió tan important pel model educatiu del nostre poble no es pot
prendre de manera unilateral atenent únicament a criteris economicistes i a la
reducció d’ingressos de les quotes fruit de la irrupció de la COVID.

És comprensible la preocupació per l'increment progressiu del cost assumit per l'Ajuntament
i la possible afectació que pot comportar a altres serveis. No obstant això, són molts els
exemples de mala gestió de fons públics municipals i la manca total de control sobre les
externalitzacions de serveis. Són precisament aquests aspectes els que cal revertir i no pas
retallar en educació ni en drets. L’escolarització dels 0 als 3 anys no pot considerar-se
una despesa. Es tracta d’una etapa decisiva per a l’educació dels infants i fonamental per
garantir drets i oportunitats i, per tant, cal invertir-hi decididament. A més, en l’actual situació
adversa i a l’espera de les dades de preinscripció, l’edifici d’Eduard Ferrés no té
capacitat per acollir tots els infants avui dia escolaritzats. Què passarà quan la
tendència es reverteixi i recuperem unes taxes de natalitat més positives?

Cal reivindicar que disposar de dues escoles bressol públiques en diferents zones del
poble genera cohesió i equitat i que, en poc temps, pel barri del Barato, La Bressoleta
de Montevideo ha esdevingut un espai referencial. Inaugurada fa poc més de deu anys,
es tracta d’un bon equipament dissenyat com a escola bressol, que compta amb uns espais
i un dimensionament adients per a una educació propera. Reconvertir-lo per a altres usos
segurament el faria irrecuperable com a tal.
Apostar o no per la continuïtat afecta també al nombre de futurs alumnes de les
escoles públiques de Primària i Secundària, significa evitar o permetre l’expulsió
d’alumnat del sistema públic o cap a altres municipis. Estem parlant de drets, d’un dret
tan fonamental com és el dret a l’educació i, tenint en compte que la gestió de les escoles
bressol és una competència municipal exclusiva, exigim al govern de Vilassar de Mar
defensar l’educació pública de qualitat, revertir l’actual política de “buidatge” d’un
dels centres i assumir els següents acords per garantir la continuïtat de La Bressoleta
de Montevideo:
1. Oferir places per a totes les franges d’edat tant a Eduard Ferrés com a
Montevideo, garantint que la totalitat de la demanda pugui ser atesa i prioritzant la
reducció de ràtios perquè, ja des del pròxim curs 2021-2022, es distribueixi de
manera equilibrada l'alumnat entre els dos centres a petició de les famílies.
2. Estudiar la flexibilització de quotes i serveis o prestar-ne d'alternatius relacionats
amb l'educació i les cures, sempre compatibles amb l'activitat de l’escola.
3. Exercir la funció social del servei, tendint a una reducció del preu públic per
assolir la universalitat i una major ocupació.
4. Fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la promoció de les escoles bressol
públiques, per tal de millorar la percepció general de la població, així com incentivar
l'accés d’infants de famílies nouvingudes.
5. Impulsar ajudes a la criança i polítiques d’habitatge compromeses i decidides.
6. Fomentar la participació de la comunitat educativa convocant amb major
regularitat el Consell Escolar Municipal i augmentant la participació de les famílies
amb la creació de comissions, taules o grups de treball específics. Alhora, incloure
l’AMPA i la direcció de La Bressoleta a l’espai de reunions entre l’Ajuntament, les
direccions i les AFAs de les escoles d’Infantil i Primària on es tracten temes com la
preinscripció.
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