Educació i tarifació social
Ha començat un nou curs, amb més de 7.800 alumnes entre infantil, primària i
secundària que han iniciat les classes als centres educatius de Mollet.
Enguany, amb una novetat: s’ha començat a posar en pràctica la tarifació social
a les escoles bressol municipals de la nostra ciutat. La tarifació social ha estat
una proposta de Canviem Mollet reivindicada des del 2013 pels anteriors grups
que han precedit la confluència. Gràcies a aquesta mesura, que es va incloure
al pressupost de 2018, diverses famílies s’han pogut beneficiar de quotes en
aquest servei, més lligades a la seva situació econòmica. S’han establert uns
trams de renda als que corresponen diferents reduccions en la quota. En
qualsevol cas, cap família haurà vist incrementada la quota que pagava el curs
passat.
D’altra banda, i seguint amb educació, el Centre d’Estudis Molletans dedica les
seves jornades d’aquest any a fer una mirada a 150 anys d’educació a la nostra
ciutat, en el període comprès entre 1845 i 1995. Des de Canviem ens sembla
molt interessant el tema, i fer aquesta retrospectiva quant a les primeres escoles
que van crear-se a Mollet, i l’educació a la ciutats des de mitjans del segle XIX,
després l’escola de la II República i el franquisme i fins als primers anys de
recuperació de la democràcia.
Aquesta mirada enrere ens ha de servir pel futur. Hem d’identificar les
necessitats (si és que no estan ja identificades), fer una diagnosi, i sobretot
intentar pensar en global, i en com volem “ser de grans”, és a dir, com volem que
sigui l’educació a Mollet en els propers anys?
Malgrat és evident que les competències educatives no són exclusives dels
municipis, sí que hi ha molt de marge per a fer polítiques actives des de
l’Ajuntament. I per això, caldrà pensar accions per a millorar l’escola a Mollet, en
tots els seus aspectes, i a tota la comunitat educativa: inversió i manteniment en
les instal·lacions escolars, propostes de suport, formació i informació,
col·laboració escola-ajuntament, etc.

