
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Retallades .......... , ....

Eescola p blica queda
sense transport escolar

Supress,o [’escola La Floresta ’’’ " ’ autobds a partir, el Ferran Clua ~ el Leonardo da Wncija no tlndran servel d
del curs que ve Rea((ions EIs pares se senten "emprenyats i resignats" arab la m~sura

<: l servei de transport esco- .
lax de rescola La Florest~ el

~’-~: del Ferran Clua i el del Leo- ....
nardo da Vinci desaparei-
xer~t una vegada finalitzi el

curs lectiu, aquest rues de juny. La
supressi6 d’aquestes tres linies d’au-
tobOs significar~ la desaparici6 del
transport escolar al’escola pfiblica.
LYmic transport que es mantindr~
ser~ per una vintena d’estudJants
que viuen ales Planes i que van a
rescolaLaFlorestaper ser "unnucli
depoblaci6molt ailladaiseparat per
uns deu quil6metres", ha recalcat
la regidora d’Educaci6 a rAjunta-
ment, Esther Salat. "Es veia a venir.
La desaparici6 del transport escolar
estava anunciat. L’Ajuntament l~a
mantingut m6s enl~ del que ho ha
fet el Consell Comarcal, per6 era clar
que no era per sempre", ha assegurat
AmadeuPi, president de la Coordina-
dora d’AMPA de l’Escola l:qiblica. E1
representant escolar ha explicat que
les families afectades estan "empre-
nyades i resignades" i ha recordat
els beneficis d’aquest servei per a
"aquells que no tenen altra manera
de portar els nens a rescola, perqu~
permettmamenad’ampliaci6del~
rariiperqu~ fa que no s’hagi d’optar
per agafar el cotxe i no es contami- .~ ’~1~ " ~n.~ fronta aquestatant. Pi ha vat~cmat tamb~ rues i que el transport urb~ que tenim ensObse~ator~pressi6 a la eomplicada circulaei6 del Pohtiq~esFamiliarsIESF-UlC

~ ha de donar resposta", ha exposatmuineipi, sobretot en les hores pun- ....................................................
tai entom de les escoles.

La deci~si6 d’e "hminar el transport
escolar, presa conjuntament entre
elDepartament d’Ensenyament i
el Consell Comarcal, emparant-se
en la no-obligatorietat de prestar
aquest servei en els municipis de
m~s de 50.000 habitants, s’ emmarca
dins l’estrat~gia poMtica de la Gene-
ralitat per prestar f~icament els ser-
veis que siguin obligatoris. "l~s clar
que positivament no ho podem veu-
re, per6 hem de ser conscients que

T
res e~coles es queden sense servei de transport escolar el curs vinent. La
situaci5 ds preocupant no nomds perqu~ 4s una retallada m~s, sin5 perqu~
suposa un pas enrere en una qOesti6 clau de la ~ostra societat: la conciliaci6
fam~lia-feina; la coresponsabilitat dins i fora de la liar arnb el suport que

la familia es mereix i que necessita per part no nomds de les ernpreses sin5 tamb~
de I’Administraci6 pObtica, Ens preocupa que el Departament d’Ensenyament i el
ConselI.Comarcal hagin suprimit aquest servei, tot i destinar aquests diners a garantir
les beques de transport i menjador. I I’estalvi que su posa u na llnia d’autocar e~
Iloc d’uns 50 cotxes circulant al carrer? No paga la pena, de retruc, fer una mirada
a la sostenibilitat? EAjuntament de Sant Cugat ha intentat donar resposta ales
necessitats de les fa rallies per ajudar a conciliar els horaris d’entrada i sortida de
I’escola arab I’horari laboral, perb hem de poder obrir una nova ’Fnia’ d’acci6 social.//

Salat. La titular d’Educaci6 ha avan-
cat que apartir delpr6x£m curs esco-
lar, coincidint arab el setembre de
2014, l’Ajuntament rebr~ una aporta-
ci6 econ6mica provinent de la Gene-
ralitat per augmentar les freqO~n-
cies de pas dels busos urbans, ade-
quar els horaris de les entrades i les
sortides de les escoles arab els hom-
ris dels busos i canviar les rutes per
pal-liar els efectes de la supressi6 de
les tres l£Ries. Salat haindicat tamb~
que les lknies de busos pOblics "hart
anat augmentant exponencialment



¯ Des~ari(i~ del servei
La l inia de I’Aven~;, tom la resta de
les ¢on(ertades i privades, seran les
linies que es podran veure ~ ~ ~e~

en el hombre d’alumnes en ~ls dar-
rers anys".

Crbnica d’una mort anunciada
Encara que hi ha escoles p~bliques
que van n~ixer sense transport esco-
lar com el cas d’E1 Pi d’en Xandri,
L’Olivera o el Joan MaragM1, tamb~
n’hi va hayer d’altres que van comen-
~ar tenint aquest servei per estar a la
perif~ria, com E1 Pins del Vall~s. En.
aquest cas el servei es va liquidar a
inicis dels anys noranta, quan el cen-
tre va quedar dins de la ciutat per la
construcci6 del barri de Coll Favfi.
E1Tur6 de Can Mates, al setembre
de 2011, i el Catal~ya, el curs pas-
sat, ban estat els darrers centres que
han perdut les seveslinies de bus. "A
nosaltres ens ha significat una bai-
xada d’inscripcions. Hi ha pares que
ens ~ dit que escollirien el centre
enprimera opci6 sihihagu~s aquest
transport", admetla cap d’estudis de
l’escola Catalunya, Maria Segfl. La
docent haindicat tamb~ que la reti-
rada del servei el curs anterior va sig-
nificar la p~rdua d’alumnes, que van
marxar a escoles del centre, j a que els
pares no els hipodien portar ique e~s
infants que feien servir la linia i es
van quedar van hayer de combinar
els serveis d’acoilida del mati, el de
la tarda o ambdSs perqu~ "les seves
families poguessin conciliar".

Salat ha asseverat que l’equilibr~
en la poblaci5 farfi que aquest ser-
vei no sigui una necessitat i que no
generi grans despla~aments, j a que
"els alumnes de l’escola La Floresta
seran del barri iiguahnent passaran
arab els escolars de la resta dels cen-
tres, que seran els que ~-iuen a prop
de les escoles’.//




