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JORNADA DE SOBIRANIA EDUCATIVA

MATERIALS I TEXTOS D’INTERÈS

Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a
reflexionar i a treballar els continguts de la Jornada de Sobirania Educativa que, sota el títol
‘Cap a la munipalització de l’escola bressol’, pretén donar a conèixer diverses experiències
en aquest àmbit i aportar reflexions al debat.
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Les escoles bressol a Sabadell: del passat al futur

Grup de Sobirania Educativa de la Crida per Sabadell

UNA MICA D’HISTÒRIA
L’any 1962, després de les riuades, el govern franquista va donar diners a la ciutat de Sabadell per
fer reformes als barris afectats. L’ajuntament va aprofitar aquests diners per construir la primera
Escola Bressol de la ciutat, l’Escola Bressol de la Plana del Pintor, la única que actualment depèn
directament de la Generalitat.
A més a més d’aquesta Escola Bressol pública, a Sabadell, abans de 1996, hi trobavem dues
Escoles Bressol privades i dues gestionades per Associacions de Veïns.
Les Escoles Bressol privades eren la del barri de Campoamor, anomenada “del Pilar” i gestionada
per religioses, i la del barri de Can Puiggener, anomenada “la parròquia”, i gestionada per la
religiosa Madre Glòria.
La llar d’infants “L’Heura” de la Concòrdia i l’Escola Bressol del barri de Torre Romeu, estaven
gestionades directament des de la Associació de Veïns corresponent.
No va ser fins el curs escolar 1996-1997 quan es va tornar a activar un pla per a la creació
de noves Escoles Bressol. Primerament, la Diputació va oferir la possibilitat de crear Escoles
Bressol a les Escoles de Primària que tinguessin prou espai, i així va ser com es van crear l’Escola
Bressol de La Romànica (a la Creu de Barberà) i la de Torre Romeu (a l’Escola Joan Montllor).
Des de la seva creació, aquestes Escoles Bressol sempre han estat subcontractades a empreses
externes a l’Ajuntament.
L’any 2004, es va presentar el Mapa de Llars d’Infants de Catalunya, pel qual el govern es
comprometia, en col·laboració amb els ajuntaments, a crear 30.000 plaçes d’Escola Bressol en
un període de 4 anys. L’any 2009 el desplegament del Mapa de Llars d’infants de Catalunya va
culminar amb 41.225 places tramitades a tot Catalunya.
A Sabadell, el propòsit era crear 700 places, tot i que, al final, se’n van crear gairebé 1.000,
obrint-se els següents centres, que es gestionen de manera subcontractada des d’aleshores:
EB Calvet d’Estrella, CEIF Andreu Castells, CEIF Can Puiggener, CEIF Espronceda, CEIF
Joaquim Blume, CEIF Creu Alta, CEIF Vapor Buixeda Nou i CEIF Arraona.
La creació d’aquestes Escoles Bressol es va plantejar seguint una idea concreta d’escola, així
doncs, a Sabadell es va considerar que el tram 0-3 anys era opcional dins del sistema educatiu,
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tenint en compte que l’infant pot estar a casa, es va considerar important crear Escoles Bressol
obertes i amb participació de tota la família, motiu pel qual les Escoles Bressol creades en
aquesta època tenen el nom de CEIF: Centres d’Educació Infantil i Familiar, una prioritat de
l’orientació d’aquestes Escoles Bressol era la d’oferir flexibilitat horària per atendre les necessitats
de les famílies i, finalment, per a la creació d’aquestes escoles es va tenir en compte situar-les a
prop d’una Escola de Primària per garantir la continuïtat de l’escolarització.
En el moment d’iniciar-se la crisi, la Generalitat va deixar de crear noves escoles, i va deixar de
subvencionar aquestes escoles ja creades, que van pasar a ser subvencionades per les famílies.
EL PRESENT
Sabadell té actualment 11 Escoles Bressol públiques municipals, la gestió de les quals és, en tots
els casos, externalitzada: CEIF Andreu Castells, CEIF Arraona, CEIF Can Llong, CEIF Can
Puiggener, CEIF Creu Alta, CEIF El Vapor Buixeda Nou, CEIF Espronceda, CEIF Joaquim
Blume, EB Calvet d’Estrella, EB Joan Montllor i EB La Romànica.
Les cooperatives Encís i Gedi, i la Fundació Pere Tarrés, són les que s’encarreguen de la gestió de
totes les Escoles Bressol de la ciutat, coordinades per dos tècnics de l’Ajuntament que depenen
de la regidoria d’Educació.
Cada una de les cooperatives i fundació que gestionen les Escoles Bressol, tenen un ideari i una
manera de fer totalment diferent, per tant, tenim diferents formes de treballar i percepcions
diferents sobre l’educació a la nostra ciutat, essent la fundació Pere Tarrés, una entitat religiosa
que ofereix educació pública des de l’Ajuntament de la nostra ciutat.
EL FUTUR
La concessió per a les cooperatives i fundació que actualment gestionen les Escoles Bressol
de Sabadell, finalitza l’any 2018 i, des de la Sobirania Educativa de la Crida, creiem que cal
un estudi de la situació real i un projecte d’orientació pedagògica i econòmica global, per a
encaminar-nos cap a la municipalització de l’Escola Bressol, juntament amb la creació d’un
projecte pedagògic de ciutat, un reconeixement laboral per a les treballadors i els treballadors i
la equitat per a les families que gaudiran d’aquest servei.
La qüestió estratègica és plantejar si la municipalització real és possible i factible a nostra ciutat,
i com s’hauria de fer. Sabem que hi ha diferents maneres de fer-ho: mitjançant una empresa del
Holding Ajuntament (Tipus Vapor Llonch o Ràdio Sabadell), una cooperativa de treballadors
adscrita a l’ajuntament o una proposta real de municipalització, amb la qual el personal passi a
ser personal públics.
Existeixen moltes possibilitats i totes obren noves vies a l’estudi i a la reflexió.
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Vers una ciutat educadora. La importància d’un projecte educatiu
de ciutat des de la municipalització de les Escoles Bressol

			

Grup de Sobirania Educativa de la Crida per Sabadell

Les Escoles Bressol desenvolupen la seva tasca en una doble vessant. Per una banda presenten
un caràcter assistencial, que permet la conciliació de la vida familiar i laboral i fomenta un
espai de trobada entre les famílies, que genera debat sobre la criança dels infants. Per altra
banda, l’Escola Bressol té un caràcter educatiu que s’entén com l’acompanyament dels infants
a través de la creació d’espais on aquests són empesos cap a la seva descoberta del món.
Des de la Sobirania Educativa volem centrar-nos en aquest caràcter educatiu de les Escoles
Bressol, reflexionant sobre la necessitat d’un projecte pedagògic a nivell de ciutat que creï una
xarxa d’aquests centres de titularitat municipal.
Creiem que la municipalització de les Escoles Bressol públiques ja existents no pot quedar
reduïda únicament a un canvi de gestió. Creiem que totes les Escoles Bressol Municipals
haurien de compartir un mateix projecte pedagògic. Crear-lo no serà una tasca fàcil, però el
més important és que el procés de construcció d’aquest projecte es basi en la participació tant de
famílies com de professionals, ja que aquesta és l’única manera que esdevingui veritablement
transparent, compartit i real. Fer aquest pas endavant obre una gran oportunitat per idear un
projecte de qualitat que reculli aquells aspectes essencials que defineixin el model d’Escola
Bressol que perseguim.
És evident que la realitat de cada una de les Escoles Bressol no és la mateixa, i per aquest
motiu és necessari deixar espai a les particularitats de cada una d’elles. El projecte pedagògic
hauria d’establir una base prou sòlida com perquè tingui sentit en els contextos concrets dels
diferents barris, assegurant una visió educativa de ciutat, fet que demana plantejar-nos quina
imatge d’infància i d’escola volem.
En conseqüència, la creació col·lectiva d’aquest projecte pedagògic generaria una xarxa entre
escoles, però també un teixit educatiu que no només implicaria els i les professionals i les
famílies, sinó també a totes aquelles persones interessades en l’educació d’aquests infants,
creant així les bases d’una ciutat educadora.
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Les EMB davant la crisi

			

Xavier Bonal, GEPS-UAB

Crisi i finançament de les EBM
La crisi dels darrers anys ha tingut un impacte radical en les tendències en l’oferta i
demanda de l’educació 0-3. Els municipis catalans s’han hagut d’enfrontar a una davallada
radical dels ajuts per plaça (de més del 50%) que va establir la Generalitat de Catalunya
com a resultat de l’aplicació de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de
qualitat. Simultàniament, la crisi fiscal i de deute que han hagut d’afrontar els municipis ha
significat, que tot i l’esforç econòmic que han realitzat els ajuntaments per a compensar la
reducció dels ajuts de la Generalitat, els preus públics de l’accés al servei s’hagin incrementat
significativament, i per tant, que la proporció de cost que han de suportar les famílies hagi
augmentat notablement.
Malgrat no disposem de totes les dades desitjables per a valorar amb la màxima precisió
l’impacte d’aquests canvis (no disposar de dades per grups socials és sens dubte la limitació
més gran), alguns indicadors no deixen cap dubte sobre la seva direcció. La reducció de la
demanda global del servei (tot i la persistència de forts desequilibris territorials), la reducció
de ràtios o el tancament d’aules o fins i tot d’EBM, són indicadors d’un impacte radical de les
retallades sobre un servei que, malgrat els indubtables avenços en la cobertura, encara avui és
deficitari. La crisi econòmica i decisions errònies sobre la planificació del servei evidencien la
paradoxa que suposa la desaparició d’oferta i la persistència global d’una demanda agregada
que supera les places disponibles. Els problemes de planificació cal assenyalar que no són
només fruit de les retallades. Ho són també d’un model de creixement d’oferta pública de
places que no va atendre als necessaris equilibris territorials ni a la distribució de necessitats
socials. Tampoc va preveure probablement el comportament demogràfic fortament associat
a la crisi, el qual ha fet baixar la natalitat i ha aturat les onades migratòries. Els errors de
planificació i la reducció de les aportacions públiques es sintetitzen, en termes agregats, en la
no cobertura de més de 15.000 places des que esclatà la crisi.
Aquesta tendència però ha tingut un impacte més pronunciat encara pel que fa a la desigualtat
d’accés al servei. Lògicament, l’encariment de costos ha facilitat la permanència o l’entrada
de més classes mitjanes a les EBM i les ha buidat dels grups socials amb més dificultats
econòmiques. Alguns estudis locals ens mostren que aquests grups socials esdevenen o
‘públics vulnerables’, els quals són molt sensibles als canvis en la seva situació econòmica per
a deixar d’utilitzar el servei, o simplement ‘públics absents’ del sistema. Un servei bàsic per a
la igualtat d’oportunitats educatives i per a compensar desigualtats d’origen es converteix així
en un servei involuntàriament adreçat a les classes mitjanes i altes que poden afrontar l’elevat
copagament que suposa l’accés a les EBM. Un servei educatiu que hauria de ser especialment
progressiu esdevé en canvi regressiu en el seu finançament i en el seu accés.
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Davant d’aquesta situació, són molts els ajuntaments que han intentat reaccionar. En alguns
casos, ho han fet amb ambiciosos sistemes de beques i ajuts o amb bonificacions del preu
per la via de la tarifació social. En la mesura que la capacitat financera és clarament limitada,
l’impacte d’aquestes mesures no sembla que hagi estat prou important per a assegurar la
màxima cobertura de places públiques a molts municipis. A d’altres, tot i garantir l’ocupació
de totes les places (gràcies també a l’esforç de finançament local), l’esforç municipal és capaç
de garantir l’accés d’un conjunt d’infants provinents de famílies en situació de vulnerabilitat
extrema, però menys capaç d’aconseguir l’accés del grup social immediatament superior a
aquest. En moltes ocasions, l’abaratiment del cost total del servei resulta un ajut insuficient
per a que les famílies de baixos ingressos puguin plantejar-se l’accés a un servei que els pot
suposar un esforç superior al 10% de la seva renda familiar.
La condicionalitat de l’accés a les bonificacions que han introduït molts municipis tampoc ha
ajudat, sens dubte, a afavorir l’accés de determinats grups socials. Si bé molts criteris tenen
un efecte compensatori positius (discapacitat, monoparentalitat, etc.). Cal destacar en aquest
sentit la discriminació que suposa el criteri de temps de residència al municipi (que exclou
als nouvinguts de l’accés al servei) o el requeriment relatiu a la situació d’ocupació d’ambdós
progenitors. En el primer cas els municipis busquen protegir-se de finançar amb recursos
locals un servei per a no residents al municipi. Tanmateix, no es pot descartar tampoc
un component populista en aquesta mesura pel que fa a evitar l’excessiva concentració de
nouvinguts en l’accés al servei, una concentració, tot sigui dit, que existeix més en la percepció
social que no pas en la realitat. En el segon cas, la condicionalitat relativa a la situació laboral
dels progenitors, revela una concepció del servei com a facilitador de conciliació laboral més
que no pas com a servei educatiu destinat a garantir l’interès superior de l’infant. No es pot
descartar en absolut que, en situació de crisi, la regressivitat del servei s’hagi accentuat com
a conseqüència d’aquesta condicionalitat. La situació d’atur de moltes famílies no només
empitjora llurs condicions econòmiques, sinó que les exclou de possibles bonificacions del
preu i, per tant, potencialment de l’accés. En la mesura que sabem que les situacions d’atur
de llarga durada tenen efectes sobre les condicions materials i psicològiques dels infants, cal
preguntar-se si no caldria precisament facilitar especialment l’accés d’aquest col·lectiu enlloc
de dificultar-los l’accés. Tota una concepció del servei s’oculta doncs darrera la introducció o
no d’aquesta mesura.
Són molts els ajuntaments que sens dubte mantenen aquest sistema convençuts de les
seves virtuts. Així, l’activació dels serveis socials pot garantir la no exclusió dels grups més
vulnerables, mentre que la condicionalitat de la situació laboral dels progenitors protegeix les
possibilitat d’entrada dels anomenats working poor, que són cada vegada més. Com és lògic,
però, la capacitat dels ajuntaments de compensar l’accés d’infants de famílies vulnerables és
limitada, i ho és més encara en context de crisi amb l’augment de beneficiaris potencials. Davant
d’això, sembla més just plantejar-se sistemes de tarifació social que, si estan ben dissenyats,
permeten un accés més progressiu i equitatiu. El criteri de renda familiar disponible com a
criteri únic en la fixació del preu del servei esdevé així un criteri més just i que respon a una
concepció de l’EBM com a servei públic de qualitat dirigit a garantir l’interès superior de
l’infant.
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Cap a un model equitatiu de regulació de l’accés a les EBM
Les casuístiques i els models de provisió del servei són diversos entre els municipis. Això fa
que diferents municipis requereixin unes intervencions correctores diferents que facilitin un
accés més just i equitatiu a les EBM. Assenyalem aquí però, les variables que, de forma genèrica,
considerem clau a tenir en compte en el moment de dissenyar mecanismes compensatoris
dirigits a millorar l’equitat en la provisió del servei.
• Criteris d’accés: Es constata una manca de consideració dels criteris de renda a la normativa
general d’admissió d’alumnat a l’educació infantil de primer cicle. No obstant, la normativa
permet als ajuntaments assumir competències en matèria d’admissió d’alumnat i, si s’escau,
ampliar els criteris en el procediment i barems d’admissió. La incorporació d’aquest criteri
pot esdevenir una primera eina per combatre les desigualtats socials en l’accés a l’educació de
0-3 anys. Convindria ampliar el criteri de renda a altres supòsits més enllà dels perceptors de
la renda mínima d’inserció, que són les situacions de pobresa més extrema, i incorporar un
criteri de renda que abastés una proporció més alta de la població que experimenta dificultats
econòmiques. En molts casos, la lògica de l’aleatorietat en l’accés (el sorteig quan es produeix
un empat en la puntuació final dels demandants) foragita del sistema públic d’escoles bressol
a les famílies més vulnerables i les aboca a espais als centres al·legals de cura d’infants o a
dependre de les xarxes familiars.
• Preu del servei: Un preu elevat d’EBM és evident que exclou de l’accés a les famílies amb
menys recursos. Ara bé, un preu elevat no té perquè ser necessàriament negatiu si l’escala
de tarifació social és progressiva i el limita a les rendes més elevades. Els ajustos cal fer-los,
lògicament, tenint en compte la situació econòmica de cada municipi i el comportament de
la demanda del servei. Evidentment, la situació menys admissible és la que resulta de preus
elevats amb places no cobertes del servei.
• Preu mínim del servei: En alguns municipis l’exclusió de les famílies pobres es produeix
per un preu mínim del servei excessivament elevat o per sistemes de bonificació del preu que
només operen per nivells de renda extremadament baixos. Altres, en canvi, han estat capaços
de trobar mecanismes d’abaratiment del preu o de gratuïtat plena per als més vulnerables.
• Tarifació social: La tarifació social és tant més recomanable com limitada sigui l’oferta
pública i més baixa sigui la taxa d’escolarització. Lògicament, no sembla estrictament necessari
incloure sistemes de tarifació social en municipis amb molt poca oferta (una o dues EBM) i
amb poca població. És probable que en aquests casos els costos de transacció siguin massa
elevats i sensiblement més cars que un sistema de beques.
• Escala de la tarifació social: Les escales de tarifació social difereixen notablement entre
municipis. Independentment del nombre de trams (preus) de l’escala, la qüestió clau des d’un
punt de vista de l’equitat passa per establir preus mínims adequats per als nivells de renda
més baixos, fixar el preu màxim per a nivells de renda mitjana (i no baixa) i assegurar la
progressivitat en l’esforç econòmic familiar.
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• Flexibilitat del servei: Com ens mostren alguns estudis locals, les famílies més afectades per
la crisi en ocasions han de reduir l’ús del servei (menjador, mitja jornada) o han d’abandonarlo. Facilitar la flexibilitat en l’ús del servei, com ja fan alguns municipis, és una bona mesura,
sempre que no s’incorri però en visibles ineficiències en els municipis amb excés de demanda.
• Cost de menjador i altres serveis: Per bé que aquest estudi no s’ha detingut a analitzar els
preus diferents a la quota, les diferències en aquest apartat entre municipis són notables i en
ocasions alteren significativament el preu final que han de suportar les famílies. Les dades
disponibles confirmen que els costos del menjador tenen un pes important en l’efecte fugida.
Així, és aquesta una variable important a tenir en compte en la introducció de mesures
compensatòries (com les beques de menjador, la gradació dels preus en l’accés als serveis,
etc.) o en la fixació de condicionalitats per a l’obtenció de recursos públics.
• Riquesa del municipi i esforç públic: Les possibilitats amb les quals els diferents municipis
enfronten la provisió dels servei d’EBM són sensiblement diferents en funció del seu nivell de
renda. Tot i així, hi ha diferències en l’esforç públic que uns i altres realitzen. Aquest és sens
dubte un criteri significatiu a l’hora de planificar els ajuts als diferents municipis.
• Dades i planificació: Conèixer el perfil social de la demanda potencial (els públics presents
i absents) no només ajuda a saber qui són els beneficiaris del servei públic, sinó que esdevé
una informació clau per a preveure l’impacte de les escala de tarifació i dels preus relatius que
es poden establir per a cada tram.
• La comunicació: En alguns casos es detecta una certa manca d’informació pel que fa a la
tipologia de les beques i a la seva accessibilitat. Aquesta informació poc clara genera dificultats
a les famílies per entendre com han de fer les gestions, on s’han d’adreçar i com funcionen
els barems i/o tipologies d’ajudes i bonificacions. En aquest sentit, intensificar i clarificar la
comunicació mitjançant el web de l’Ajuntament i la distribució d’informació del sistema de
tarifació o d’ajuts a les famílies té un efecte positiu sobre la demanda.
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Terrassa, un model pioner en preus públics
variables en funció de la renda
Mireia González

Publicat a De Prop (juny 2010)

Com garantir la igualtat d’accés als serveis educatius municipals a tots els sectors socials que
conviuen en un municipi i facilitar-lo a aquells que tinguin més dificultats?
L’experiència de 30 anys d’ajuntaments democràtics demostra que el sistema generalitzat de
preu públic únic, completat amb beques o ajudes monetàries per a aquelles famílies amb
menys recursos econòmics, no és prou eficaç. L’estudi La política de preus públics com a eina
per a l’equitat en l’accés als serveis educatius municipals, encarregat per l’Àrea d’Educació
de la Diputació de Barcelona a l’Institut d’Economia de Barcelona de la Universitat de
Barcelona i publicat el 2010, constata que els principals dèficits d’aquest mètode són dos:
exclou determinades famílies que no tenen suficients recursos però que no són tan pobres
com per rebre ajudes, i afavoreix la percepció esbiaixada que els immigrants són els que més
se’n beneficien perquè solen ser els sectors amb menys ingressos. Terrassa ha demostrat que
existeixen altres alternatives a aquesta política generalitzada: una tarifa de preus variable en
funció de la renda de les famílies.
Des de 2004, l’Ajuntament de Terrassa té en compte la capacitat econòmica del seus habitants
a l’hora d’establir les tarifes de preus públics. Hem optat per un preu públic bonificat. Això
vol dir que cada família s’enfronta a aquest preu en funció de la seva renda disponible, explica
Josep Pàmies, regidor d’educació de Terrassa. El sistema es va començar a aplicar al servei
d’escombraries. Després va quedar regulat en l’ordenança fiscal de gestió, recaptació i inspecció
de tributs i altres ingressos de dret públic local, i es va estendre a altres taxes municipals.
Actualment, afecta a tot el paquet de serveis educatius municipals: escoles bressol, escola de
música, ensenyament per a adults, escola municipal La Llar, escola municipal d’art i escoles
d’educació especial. Aprofitant que calia posar una taxa nova es va obrir una reflexió sobre
quina cobertura social havia de tenir. L’equip de govern va consensuar que la renda familiar i
el nombre de persones que vivien en un habitatge havien de ser els paràmetres de referència,
assegura Pàmies.
Pagar en funció de la renda
En general, el sistema tradicional de preus públics que apliquen la majoria d’ajuntaments
consisteix en establir un preu fix per a tots els usuaris que sol ser inferior al cost real dels
serveis. La major part, l’assumeix l’administració; i l’altra, els usuaris. Per fer realitat el
principi de contribució segons la capacitat econòmica existeix una política complementària
de beques o ajudes monetàries per a les famílies amb menys ingressos, segons l’avaluació
dels serveis socials municipals.Tradicionalment es partia d’uns preus públics molt baixos per
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tenir la certesa que ningú en quedaria fora, però això feia el servei insostenible. A més, no
el podíem fer créixer i, en conseqüència, no donàvem el servei que calia, defensa el regidor
d’educació. En el model de Terrassa, l’administració continua assumint un percentatge del
cost dels servei però s’incrementa la part que recau en les famílies que paguen una quantitat
major o menor en funció de la seva capacitat econòmica: Volem que cada vegada hi hagi
més servei disponible. Això vol dir que les famílies que tenen més poder adquisitiu han de
contribuir més que les que tenen menys recursos, conclou.
Les bonificacions per quota de renda es dissenyen a través d’un sistema de minoracions que
consisteix en reduir el preu de forma progressiva en funció dels ingressos familiars. Per
calcular-les, es tenen en compte dos paràmetres: els límits de renda familiar, que es calculen
en base al salari mínim interprofessional fixat per l’estat, i el nombre de membres que viuen
en un habitatge. En funció d’aquestes variables, l’Ajuntament de Terrassa ha establert quatre
tipus de reduccions: 60%, 50%, 40%, 25%, i aquest 2010, s’hi ha afegit una bonificació del
10% per ajudar a afrontar la crisis. D¿aquesta manera, per exemple, durant el curs 2008-2009,
a una família formada per una parella i un fill amb uns ingressos màxims de 16.800 euros,
se li va aplicar una rebaixa del 60% en el preu de la matrícula de l’escola bressol, mentre que
el mateix nucli familiar amb uns ingressos de fins els 19.320 euros va poder gaudir d’una
bonificació del 25%.
Dades fiscals accessibles
Per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions fixades en les ordenances fiscals cal estar
empadronat a Terrassa i que la família no posseeixi un segon habitatge. En el cas de les
escoles bressol, en el mateix moment de fer la matrícula, els interessats han de signar una
autorització que permet la consulta de les seves dades fiscals. Aquest any, com a novetat, el
Patronat Municipal Educatiu de Terrassa centralitza tot el procés de preinscripció i matrícules
que abans es feia a cada centre. D’aquesta forma, en el moment de la matrícula es comproven
les dades del padró i de la renda, i s’aplica directament la minoració en el preu que l’usuari
haurà de pagar. Fins ara, les bonificacions no es podien aplicar directament, comenta Antònia
Sáez, cap de les escoles bressol municipals. L’avantatge és que les rebaixes es poden revisar
i actualitzar:Últimament ens trobem força sovint amb casos en què la situació de la família
canvia perquè, per exemple, algun membre es queda a l’atur, i poden venir presencialment a
canviar la bonificació, aclareix Sáez. Les escoles bressol consideren que centralitzar el procés
a l’oficina municipal agilitzarà molt la feina i fomentarà la sensació d’imparcialitat perquè
ningú podrà pensar que a una família se li donen més avantatges, afirma Montserrat Ferrer,
directora de l’escola bressol Coloraines.
Redistribució en el preu del servei
Durant el curs 2008-2009, una de cada tres famílies es va beneficiar de les bonificacions
a les escoles bressol municipals. Del total de 861 nens matriculats, el 30 per cent va veure
rebaixat el preu en funció de la renda familiar. La major part de famílies obtenen la màxima
bonificació, la resta estan més repartides, admet el regidor d’Educació. El primer pas per
accedir a les escoles bressol és el procés d’admissió on cada família obté una puntuació en
funció de diferents criteris: membres de la família que treballen, germans al centre, proximitat
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de l’habitatge, obtenció de la renda única d’inserció o existència de discapacitats. Els
processos d’admissió ja fan un filtratge i donen més punts a les famílies amb rendes baixes.
Les bonificacions són un pas més per afavorir la redistribució dels recursos a través del preu
del servei, sosté Pàmies. A més, a Terrassa, als pares que matriculen els seus fills a les llars
d¿infants se’ls aplica una primera bonificació del 65 o 45 % en funció de l’horari que escullen
i, en segon lloc, poden gaudir d’una segona bonificació en funció del seu nivell d’ingressos.
Per altra banda, es contemplen descomptes addicionals en cas de tenir germans al centre o
tarifes específiques per a famílies nombroses, i en paral·lel, es manté el sistema de rebaixes
que estableixen els serveis socials en casos puntuals.Estem en un procés de trànsit. El pes de
les ajudes a les famílies determinades pels serveis socials encara és gran, però esperem que
aquest curs ja hagi pesat molt més la tarifació social i que les ajudes socials siguin només per
a casos molt concrets, diu Pàmies.
L’aplicació del sistema de bonificacions ha anat incrementant el preu públic del servei que
paga l’usuari. Sense aquest mecanisme el sistema no seria viable perquè el cost que recauria
sobre el consistori podria convertir el servei en insostenible. En el cas de les escoles bressol,
l’objectiu de Terrassa és que les famílies acabin pagant el 33% del cost del servei: Apugem
el preu públic però a la vegada l’estem minorant per alleugerir aquest increment. En últims
anys, hem incrementat el 25% de mitjana el preu de les escoles bressol però la bonificació
fiscal s’ha incrementat en un 400%, defensa el regidor d’educació. Per tal de poder assumir
les bonificacions, l’Ajuntament de Terrassa també està portant a terme un exercici d’eficiència
i contenció general en tots els serveis amb un estudi de costos molt acurat: A través d’una
gestió eficient aconseguim que no creixin els costos; en conseqüència podem acotar més als
preus, sosté el regidor d’educació.
Millora en l’equitat
L’experiència de Terrassa confirma que el sistema de preu públic únic amb minoracions
comporta avantatges respecte el sistema de preu públic fix amb beques. El primer és que la
progressivitat dels preus permet un efecte redistributiu: Qui pugui pagar el preu que ho faci
en favor d’altres que no poden. No tothom té la mateix circumstància davant el preu, afirma
el regidor. La fórmula aplicada per Terrassa també permet fugir de les etiquetes negatives que
pot comportar per les famílies sol·licitar rebaixes als serveis socials: Amb les bonificacions,
les famílies tenen la sensació d’estar exigint un dret i no un ajut assistencial, afirma.
L’objectiu final de la tarifa de preus no uniforme aplicat a Terrassa és millorar l’equitat i
l’eficiència del sistema de tarifes públiques dels serveis municipals. Totes les famílies tenen
el mateix dret davant les bonificacions en funció de la seva renda, afirma el regidor. La
comunitat educativa opina que és un sistema més just: Sempre partint que allò ideal seria
que el servei fos gratuït, és més just perquè és més personalitzat i serveix perquè tothom
hi pugui tenir accés, sosté la directora de l’escola bressol Coloraines. Tots els sistemes que
estudien els casos de manera singular són més equitatius perquè es té en compte la situació
concreta, afirma Mercè Sitges, presidenta de l’AMPA del centre. Per l’entitat, les minoracions
serveixen per donar solucions a problemes puntuals que tenen les famílies, la majoria creats
en un moment posterior a l’entrada a les escoles bressol. La principal limitació per Sitges
és que només es pot aplicar a casos molt específics tenint en compte que per poder accedir
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al centre uns dels factors que compte per obtenir més puntuació és que els dos membres
treballin i això ja pressuposa uns recursos econòmics.
Reflexió sobre el model
L’equip de govern de Terrassa, format per PSC, ICV-EUiA i ERC, fa una valoració molt positiva
de l’aplicació del sistema:L’Ajuntament té un instrument molt poderós per poder distribuir els
recursos, sentencia el regidor d’educació. A nivell polític, hi ha entesa entre govern i oposició
que dóna suport al mètode de bonificacions per quota de renda. Defensem que es tingui
en compte la capacitat econòmica i les famílies nombroses en els serveis relacionats amb
ensenyament, assegura Gabriel Turno, portaveu popular, tot i que insisteix que caldria fer
un estudi del cost del serveis. Hem aconseguit un sistema molt equitatiu perquè permet una
gran flexibilitat i la màxima personalització, sosté Josep Rull, portaveu de CiU, que afegeix
que l’únic punt de discrepància és que es poguessin ampliar les bonificacions a més rendes,
sobretot a les escoles bressol.
El model de Terrassa obre un camí de reflexió sobre la fiscalitat local, i els objectius que
han de perseguir els serveis municipals. Per una banda, per orientar-los a les rendes més
baixes: Entenem que els serveis educatius són crucials i molts sensibles. Haurien de tenir
un caràcter universal per poder atendre al màxim nombre de famílies, però si això no és
possible, des d’un punt de vista d’esquerres, els primers que n’haurien de poder de disfrutar
són aquells que tenen les rendes més baixes, sosté el regidor d’educació. I per altra banda, per
conscienciar a l’usuari de quin és el cost real del serveis. Per fer-ho, el consistori terrassenc
té com repte elaborar nou rebut on es detalli el percentatge que assumeix l’administració
i l’aportació que en fa la família. Els ciutadans no han de perdre de vista la part que estan
pagant les institucions públiques i la que estan pagant ells, a la qual s’aplica les minoracions,
advoca.
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El gran recapte: fer negoci amb la bona voluntat
Xavier Montagut

Avui és un gran dia ... per als supermercats
Aconseguir que 20.000 persones estiguin disposades a passar les hores punta d’un cap de setmana
a les portes dels supermercats per convèncer els transeünts que comprin més, que la identificació
d’aquestes persones amb la seva tasca comercial sigui tal que la facin sense cobrar, que el seu missatge
consumista vingui embolicat amb un dels sentiments més nobles dels humans: la compassió. Totes
aquestes coses juntes podrien ser la carta als Reis Mags de qualsevol director de màrqueting. Això
és el que el Banc dels Aliments li ha regalat a les grans cadenes d’alimentació els dies 29 i 30 de
novembre. I tot això gratis.
Sí, també el 30 de novembre, un d’aquells diumenges que las cadenes i grans supermercats
obren perjudicant els drets al descans dels seus treballadors i competint deslleialment amb el
petit comerç.
Donar a un anunci a internet una difusió viral que aconsegueixi que milers d’internautes el
comparteixin. Utilitzar la capacitat que tenen els teus amics d’arribar al teu cap i al teu cor per
fer arribar la publicitat de la seva mà, aconseguint una proximitat emocional que mai tindrà
un anunci convencional. Que aquest anunci identifiqui la marca publicitada amb sentiments
nobles com la compassió reforçada amb la imatge innocent d’algun nen fill d’un pare ple de
bons sentiments. És una versió sintetitzada dels millors somnis de qualsevol cap de publicitat.
Doncs això ho han aconseguit multinacionals com Danone. Gent que conec ha oblidat,
per un moment, els seus coneixements sobre el paper de les multinacional alimentàries en
l’empobriment del planeta, per prémer “Compartir” a un anunci de Danone i inundar el meu
ordinador d’angelicals nens menjant danones . Com i quan? Amb la publicitat del gran recapte.
I tot això gratis.
El fruit immediat ha estat un increment de vendes destinades a la donació de 3.634.000 tones,
més les vendes induïdes de la gent que s’acosta al supermercat , més els efectes de la publicitat
a mig i llarg termini, més la neteja de cara , més... I tot gratis.
Però, se’ns dirà, què importa qui treu beneficis si així s’ajuda a pal·liar els greus problemes
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