
Poñerías ao raposo a coidar
as galiñas?

NON Á PRIVATIZACIÓN

DA ESCOLA INFANTIL

A Xunta do PP publicou no DOG do pasado 18 de xaneiro a
. Ademais, o

goberno do PP aprobou por decreto a
. A subida, dun 19%, suporá na

práctica un incremento dun 45% ao
e de 33 a 70 euros (incremento do 112%) no

servizo do comedor.
Esta privatización dos servizos básicos á cidadanía converte en

. Coa escusa da austeridade o PP xustifica a suba de
tarifas das escolas infantís e pon un pouco máis difícil chegar a fin
de mes ás familias. A suba das tarifas xunto coa privatización da
nova escola infantil do Carregal responden á intención do PP de
beneficiar a certas empresas. A maiores, isto repercutirá na
calidade do ensino, creará máis precariedade laboral e impedirá o
acceso ao emprego en igualdade de condicións.
A suba das taxas que aprobou o PP vai contra a conciliación familiar,
xa que as mulleres serán as primeiras prexudicadas da suba das
taxas xa que son as que asumen maioritariamente o coidado dos
fillos e fillas.
Coa privatización das novas escolas infantís dáse marcha atrás na
consolidación dunha rede pública para a etapa educativa de 0 a 3
anos. A Xunta está a investir cartos de todos en beneficiar a
empresas privadas.
O aínda
que sabía, a través do xerente do Consorcio como o mesmo alcalde
recoñeceu, dos plans da Xunta para a nova escola infantil do
Carregal. O PSOE ten que definirse, porque non serve que o
goberno local dea por boa a privatización da galescola e a
continuación o seu secretario xeral na súa visita a Betanzos se
posicione en contra.

Cando o PP entrou no goberno galego recurtou o compromiso que
adquirira a Xunta en 26 prazas, das 100 previstas ás 74 actuais.
Isto tradúcese na existencia dunha lista de agarda de 24 persoas
que terían praza na galescola do Carregal se a coalición PP-CxB non
retrasara por máis dun ano a entrega dos terreos ao Consorcio para
erguer o centro.

privatización da escola infantil do Carregal
suba das taxas da rede

pública de escolas infantís
pasar de 110 euros a 160 na

atención educativa

beneficios para uns poucos o que debe ser un servizo á
poboación

goberno do PSOE en Betanzos mantívose en silenzo

Se o PP non retrasase a cesión dos terreos non habería listas
de agarda


