
Moció presentada per Crida Premianenca-Alternativa Municipalista i 

Premià en Comú Podem, per una educació pública de qualitat dels 0 als 

3 anys a Premià de Mar.  

Per una segona escola bressol municipal. 

 

Els infants més petits són present, futur i passat: Construeixen la història, formen part 

de la societat; en definitiva, també necessiten ocupar un lloc al món on ser feliços. 

Tots tenen dret a una educació pública de qualitat i han d’estar acompanyats per 

professionals titulats i en formació permanent. La societat i el món polític s’ha de 

comprometre a fomentar la qualitat en l’oferta d’espais, materials i recursos, per tal de 

donar a la infància dels 0 als 3 anys el protagonisme que mereixen. Però no només 

cal fomentar l’accés a una educació de qualitat durant la primera infància per una 

qüestió de dret, sinó també per la basant pedagògica que situa l’educació en la 

infància primerenca com una etapa clau per la seva importància en el 

desenvolupament neurològic i socioafectiu, com també per la besant de la justícia 

social, ja que educar en aquestes edats afavoreix la detecció i modificació de les 

situacions de risc social o de desigualtat. 

Els ajuntaments tenim competències amplies i clares d’actuació en la franja educativa 

del primer cicle d’educació infantil i tenim la responsabilitat i l’oportunitat d’exercir-les 

per portar a la pràctica aquest dret d’accés a l’educació de qualitat i la justícia social 

dels ciutadans més menuts. 

En el cas de Premià de Mar, només disposem d’una sola escola pública de primer 

cicle d’educació infantil o escola bressol, que pot oferir en l’actualitat 74 places (8 de 

lactants, 26 d’1-2 anys i 40 de 2-3 anys) en un municipi amb 28.531 habitants al 2020 

i 203 naixements al 2019. Aquesta situació és totalment anòmala ja que si ens 

comparem amb poblacions de la comarca trobem municipis amb 2 escoles bressol 

com el Masnou (23.831 habitants), Montgat (12.200 habitants), Argentona (12.536 

habitants) o Premià de Dalt (10.441 habitants) i Mataró (129.661 habitants) que 

compta amb 9 escoles bressol municipals, 1 per cada 14.400 habitants. Tot i a pesar 

d'aquesta mancança en nombre de places públiques, cal destacar i reconèixer l'esforç 



realitzat per les professionals docents de l'escola Gafarrons vers el projecte educatiu 

i el seu interès per la renovació pedagògica. Fet que ens exigeix, com a consistori, 

continuar recolzant i facilitant la formació contínua i gratuita de les professionals de 

l'actual i futura escoles bressol municipals. 

El nombre d’escoles públiques de cicle inicial d’un municipi són un bon indicador del 

grau del compromís del seu ajuntament en facilitar l’accés a l’educació pública, en 

termes d’impuls de la qualitat educativa, de lluita contra la segregació i foment de la 

justícia social, també en la primera infància. 

Creiem que com Ajuntament de Premià de Mar hem de prendre un compromís ferm i 

públic per situar-nos, el més aviat possible, en el grup de consistoris de la comarca 

que aposten clarament per l’educació pública, també en la franja dels 0 als 3 anys. 

  

És per tot això que portem al Ple la proposta dels següents acords: 

  

1.   L’Ajuntament es compromet públicament en la necessitat urgent de posar en 

funcionament una segona escola pública de primer cicle d’educació infantil (escola 

bressol) abans de finalitzar l’actual legislatura. 

  

2.   L’Ajuntament es compromet  a trobar un emplaçament per ubicar-hi la segona 

bressol en un espai cèntric del municipi. 

  

3.   L’Ajuntament es compromet a destinar el recursos econòmics necessaris per 

fer possible una segona escola bressol. 

  

4.   L’Ajuntament es compromet a estudiar la possibilitat de diversificar diferents 

franges horàries, tant en l’escola Els Gafarrons, com també en la futura segona 



bressol, amb l’objectiu de facilitar la conciliació laboral-familiar, tal i com ja fan 

altres municipis de la comarca. 

5. Continuar fomentant i facilitant de manera gratuita la formació contínua de les 

professionals docents de l'actual i la futura segona escola bressol. 

6.   Els grups municipals es comprometen a donar suport a l’Equip de Govern en 

cada un dels punts anteriors. 
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