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Regislre de Sortida 0125-S 

Títol : Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per al manteniment de la Bressola el 2012 
Grup Parlamentari: GP ERC 
Proponents: Anna Simó i Castelló 

TEXT RESPOST A 

D'acord amb el que disposa l'article 144 del Reglament del Parlament de 

Catalunya, dono resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 

314-17770/09, amb la informació facilitada per la Casa ~e la Generalitat a 

Perpinyà, del Departament de la Presidència. 

arcelona, 2 de maig de 2012 
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Francesc Homs i Molist, secretari general de la Presidència 

Cert i fico 

Que la informació adjunta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 

314-17770/09, referent als ajuts per al manteniment de la Bressola el 2012, ha estat 

facilitada per la Casa de la Generalitat a Perpinyà, del Departament de la 

Presidència. 

Barcelona, 2 de maig de 2012 

Pl. Sant Jaume, 4 
Palau de la Generalitat 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46 oo 
Fax 93 402 48 95 



lnrn Generalitat de Catalunya 
~ Casa a Perpinyà 

; f;i;ae1 or u rf t:<t ' 

DE CATALUN ' G íJ >1 e,, e I . 

REGiS'r : GE~J~RAL , 

~ - MAi6 Zu!i: 
ENTRADf.\ i ·~ L.i ll; , . ~. 3. .~-~.t 
N. T . ........ .. ...... ...... .. .. ..... .. , ..... /09 

Resposta a la pregunta escrita, amb Número de Tramitació 314-17770/09: 

Cal posar de relleu que el Govern reconeix la important tasca que realitza la xarxa d'escoles 

de la Bressola en relació amb l'ensenyament del català i l'extensió del seu ús a la Catalunya 

del Nord. 

Pel que fa a les aportacions econòmiques que el Govern preveu destinar, s'emmarquen en 

els criteris establerts d'ajustaments pressupostaris atesa la situació financera de la 

Generalitat. 

S'ha iniciat la tramitació administrativa corresponent per tal que es pugui atorgar la 

subvenció d'enguany. 

En el context actual, podem considerar que les aportacions de la Generalitat per al 2012, 

són suficients tenint en compte l'esforç de la Bressola a l'hora de gestionar aquests recursos 

públics, i han de seguir permetent l'ensenyament del català així com el funcionament i 

manteniment de la xarxa d'escoles de la Bressola. 

El Govern té subscrits convenis amb I? Bressola, així com un acord marc de col•laboració 

entre el Departament d'Ensenyament, que és qui sempre ha assumit la responsabilitat del 

seguiment pedagògic i l'Associació La Bressola en relació amb l'ensenyament 

l'aprenentatge de la llengua (intercanvis d'alumnes, formació de professor, materials 

didàctics, seguiment del projecte pedagògic ... ) 
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66000 Perpinyà 
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