Ajuntament de L’Hospitalet

L’Hospitalet per una educació de qualitat per a tothom
Benvolguts i benvolgudes,
En el marc de les VII Jornades del Projecte 0-6 de reflexió i intercanvi, des de l’Ajuntament de L’Hospitalet volem fer
públic, una vegada més, el nostre compromís per continuar treballant per una educació de qualitat a la nostra ciutat.
I en concret, la nostra aposta ferma per continuar defensant el servei públic de les escoles bressol municipals.
La darrera llei del govern de l’Estat, aprovada el 30 de desembre de 2013, estableix que les competències dels
municipis en l’àmbit de l’educació queden relegades a poc més que a la neteja i al pagament dels consums de les
escoles d’educació primària.
L’Hospitalet ha anat creixent amb l’esperit i la concepció d’una ciutat educadora. Una ciutat on l’educació s’entén
en un sentit ampli, al llarg de tota la vida i en tots els espais de l’àmbit públic i privat. Per tant, sota aquesta mirada
extensa entenem que l’educació és una responsabilitat de totes les administracions i es construeix amb l’esforç
i la dedicació dels professionals, de les entitats i associacions, i de les famílies que volen un futur millor per a tots
i cadascun dels ciutadans.
En aquest sentit, l’etapa de 0-6 anys esdevé un període fonamental en aquest procés educatiu que encetem en néixer.
Aquesta primera etapa de la vida és fonamental per al desenvolupament integral de l’infant, ja que permet incidir
en la construcció de la seva personalitat i afavorir-ne el desenvolupament social. Actuar educativament en aquestes
edats primerenques és la millor manera d’assegurar una igualtat d’oportunitats en el futur, tot invertint en els
sectors més necessitats per tal de compensar desigualtats d’origen social, cultural o econòmic, i així trencar
l’espiral derivada d’un entorn desfavorable.
Per tots aquests motius, cal prioritzar els recursos i les actuacions adreçades a aquesta etapa. Des de L’Hospitalet
així ho fem i, per això, hem fet dels centres educatius propis i dels programes educatius municipals una de les
prioritats del govern de la ciutat. Una prioritat que s’ha concretat en la creació d’una xarxa d’escoles bressols
municipals a l’empara de la Llei 2004 aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i d’altres mesures com la
creació de les xarxes 0-6 a diferents barris de la nostra ciutat.
En aquest repte que té plantejat la nostra societat envers l’educació en general, i de la petita infància en particular,
les administracions no podem restar al marge, és la nostra responsabilitat com a fet públic que és. És el nostre deure
assegurar que tots els infants puguin gaudir del dret a l’educació des del seu naixement en igualtat de condicions, i
és a través del servei públic la millor manera de garantir-lo.
Per tot això, denunciem les polítiques educatives que s’estan aplicant els darrers anys, tant des del govern de la
Generalitat com des del govern de l’Estat. Aquestes polítiques en forma de retallades o de nova legislació restrictiva
estan limitant el dret a una educació de qualitat cada vegada a més sectors de la població, especialment a aquells
sectors més febles de la societat, cosa que augmenta les desigualtats i esquerda la cohesió social als nostres barris.
Per tot el que hem exposat, i com manifestàvem a l’inici d’aquest escrit, volem reafirmar, en el marc d’aquestes VII
Jornades del Projecte 0-6 de reflexió i intercanvi, el compromís d’aquest Ajuntament per continuar treballant, a
través de les escoles bressol municipals i dels serveis d’infància, per una educació de qualitat i per uns serveis
públics municipals que garanteixin la igualtat d’oportunitats al conjunt de la població, sense cap exclusió.
Molt cordialment,

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Lluís Esteve Garnés
Tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones
i regidor d’Educació

L’Hospitalet, 1 de febrer de 2014

