
MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA 

Benvolguda Sra. Francina Vila Valls, regidora del districte d’Horta- Guinardó, 

Assabentats de les retallades d’un 11% als ajuntaments i preocupats per les conseqüències 
que aquest fet té en la qualitat del servei que es presta a les Escoles Bressol Municipals, les 
AMPA’s del Districte d’Horta-Guinardó elaborem el present manifest per deixar palès el nostre 
desacord amb aquesta política que posa en perill un dret fonamental com és el dret a rebre 
una educació de qualitat. És per això que, 
 

Denunciem: 
 

 Que no s’està complint la Llei 5/2004 aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya el 9 de juliol de 2004 i que fa referència a la necessitat de garantir els drets 
dels infants entre els 0 i els 3 anys i d’atendre les necessitats de les seves famílies i les 
noves realitats socials.   

 
 Que, com a principals responsables del benestar i educació dels nostres fills i filles i 

com a persones usuàries de les Escoles Bressol, satisfetes amb el funcionament i la 
qualitat del model vigent, exigim que se’ns garanteixi la seva continuïtat. Per tant, 
rebutgem la possibilitat de noves formes de gestió que afavoririen les llars d’infants 
privades tal i com ha manifestat el regidor d’ Educació i Universitats de l’ Ajuntament de 
Barcelona.  

 
 Que s’hagi aturat l’execució dels nous equipaments previstos i ja pressupostats, amb el 

malestar i els greuges causats a les famílies directament afectades. 
 
 Que no s’utilitzi com a excusa la greu situació econòmica que estem patint per retallar 

drets i no destinar els recursos necessaris als centres públics. S’estan duent a terme 
retallades en les subvencions a programes educatius, en ajudes i beques a les famílies 
més desafavorides, en suports externs que reben els infants, etc. I tot això, malgrat que 
el Govern tingui la obligatorietat de garantir el dret a l’educació, tal com estableix un 
dels principis de la Convenció dels drets de l’infant.  

 

Per tot el que hem apuntat, com a famílies volem expressar el nostre compromís 
envers la comunitat educativa de la qual en formem part. També volem donar el nostre 
suport als professionals de les Escoles Bressol que, dia a dia, amb la seva dedicació i 
saber fer, garanteixen un creixement saludable, físic, emocional, social i intel·lectual 
dels nostres infants.  

 

Per últim, reclamem a les diferents administracions que tenen competència en matèria 
educativa (regidora del Districte d’Horta-Guinardó, regidor d’Educació i Universitats de 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Alcalde Xavier Trias) que no abandonin el model que ha 
estat en funcionament durant 30 anys. Un model que ha esdevingut un referent 
pedagògic gràcies, entre d’altres aspectes, a no haver escatimat en recursos humans i 
econòmics per tirar endavant el projecte d’ educació de 0 a 3 de qualitat. 

 

Barcelona, a..........de................de 2011 
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