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Barcelona, 3 d’agost de 2020
Benvolguts, benvolgudes,
Us escric aquesta carta com a seguiment de la reunió que vàrem tenir el passat 3 de juny amb
l’Associació Catalana de Llars d’Infants, l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya, la
Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya, la Direcció General de Centres Concertats i Privats
de la Generalitat de Catalunya i la Direcció Operativa de Serveis a les Empreses de Barcelona
Activa.
Com recordareu, la Generalitat va anunciar en aquella reunió la seva intenció d’accelerar la
convocatòria de subvencions del Departament d’Educació per a les llars d’infants privades
corresponents al curs 2019-20, les quals s’estendrien a tots els centres privats amb independència
del tipus de titularitat, per un import d’aproximadament 300€ per alumne.
També va comunicar la intenció d’incloure un ajut a fons perdut addicional al pla de rescat
post-COVID que estava elaborant la Generalitat, si bé la quantia estava pendent de confirmació
perquè el pla no estava aprovat, i podria ser que no fos transferida a les llars d’infants abans del
mes de desembre de 2020.
El 2 de juliol el Conseller d’Educació va confirmar públicament aquest fons per a les llars d’infants
privades, amb una dotació de 9 milions d’€, i el 16 de juliol es va publicar l’Ordre EDU/124/2020,
per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions
destinades a pal·liar els perjudicis derivats del tancament de les llars d'infants de titularitat privada
a causa de la COVID-19, en el curs 2019-2020.
Per part nostra, Barcelona Activa ha estat estudiant aquestes setmanes la viabilitat d’una línia de
microcrèdits que funcioni com a producte pont per a les llars d’infants fins a percebre l’ajut a fons
perdut de la Generalitat i contribueixi a resoldre el problema de liquiditat a curt termini.
Ahir mateix, Barcelona Activa ens va confirmar que aquests microcrèdits estaran operatius a partir
del 14 de setembre a l’Oficina d’Atenció a les Empreses, i que les llars d’infants privades s’hi
podran presentar, ja que es prioritzarà el sector educatiu.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Per informació referent a
Barcelona Activa, us podeu adreçar també a jaume.baro@barcelonactiva.cat
Cordialment,
Maria Truñó
Comissionada d’Educació

