
Balears | Ciutat 
 

Les ajudes per comprar llibres no agraden a ningú 
 
Partits, sindicats, mares i pares d’alumnes i la patronal catòlica no es posen d’acord 
sobre què ha de fer l’Ajuntament 
 
Borja Català | 13/03/2009 | Vistes: 347 
Dimecres passat el Consell Escolar Municipal de Palma aprovà la proposta de la 
Regidoria d’Educació d’ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text per al 
proper curs escolar. Durant aquest curs, l’aportació de l’Ajuntament per comprar llibres 
serà de 70 euros per a les famílies amb fills que cursin Educació Primària. La 
subvenció, que complementarà el sistema de reutilització impulsat pel Govern, és 
inferior a la del curs anterior, que en alguns casos arribà als 150 euros. La reacció a 
aquesta aprovació del Consell Municipal, que tingué 19 vots a favor i sis en contra, es 
va produir el mateix dimecres, però ahir més veus se sumaren al debat i mostraren 
diverses, i fins i tot contraposades, visions de què hauria de fer l’Ajuntament amb les 
ajudes per a la compra de llibres de text. 
 
Subvenció vs. reutilització 
 
Biel Caldentey, de l’STEI-i, votà a favor de la proposta de Cort, ja que entengué que 
estractava d’una mesura a mig camí entre el manteniment de les subvencions directes i 
la reutilització, si bé demanà suport als centres que implementen aquest reciclatge. 
Escola Catòlica denuncià dimecres que aquesta mesura deixa fora la meitat de famílies 
de Ciutat, que escolaritzen els seus fills en centres concertats, que no s’han adherit al 
sistema de reutilització. Escola catòlica demana, idò, "la universalització del sistema de 
subvencions a les etapes de l’ensenyament obligatori". En aquesta mateixa línia se situà 
ahir el Partit Popular. La regidora Aina Ferriol assegurà ahir que el posicionament del 
seu partit és que les subvencions arriben al 100% de les famílies, és a dir, tant a les que 
duen els fills o filles als centres públics com a les que els escolaritzen a escoles 
concertades o privades. 
 
De la seva banda, Miquel Àngel Molina, de Comissions Obreres, manifestà que el seu 
sindicat advoca per la gratuïtat dels llibres de text i més ara a causa de"la situació de 
crisi econòmica que estan patint les famílies". Per Molina, cal analitzar cada cas, ja que 
"hi ha famílies a les quals els 70 euros no els serveixen de res".Una opinió molt diferent 
és la mostrada per la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA). El 
seu president, Jaume Ribes, digué ahir que cal eliminar les ajudes directes a la compra 
de text i apostar clarament per la reutilització pel seu valor educatiu de sostenibilitat. 


