El preu del transport escolar que paguen les
famílies s'encareix més d'un 400%
Cugat.cat, Societat

Les famílies hauran de pagar més pel transport escolar / Foto: http://idspmpersils.blogspot.com
Les famílies pagaran quatre vegades més pel transport escolar el curs
vinent. Així ho ha anunciat el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que
ha explicat que la pujada respon a una reducció del 22% de la partida que
la Generalitat envia a l'ens per subvencionar aquest servei. En concret, el
preu per alumne i any es dispararà uns 200 euros, enfilant-se fins els 265
euros a partir del setembre.
El Consell Comarcal distribueix els recursos que rep de la Generalitat entre els
diferents serveis que ofereix i enguany la transferència de la Generalitat ha
disminuït més d'un 22%. A més, des del govern s'ha comunicat al Consell que
l'impacte d'aquesta reducció s'ha de repercutir en el servei de transport escolar.
D'aquesta manera, el preu del transport escolar a la ciutat per infant i any, que
fins ara era d'uns 60 euros, s'enfilarà fins els 265 euros. En el cas que alguna
família hi hagi més d'un usuari del servei, s'aplicaran descomptes.
L'increment repercutirà en el servei que el Consell Comarcal considera 'no
obligatori', el que s'ofereix per cobrir els desplaçaments que tenen lloc dins un
mateix municipi. La resta de trajectes, entre municipis i per a infants d'educació
especial, designats com a 'transport obligatori', continuaran sent gratuïts. A la
ciutat hi ha 15 rutes de transport per educació especial, mentre que no n'hi ha
cap que surti des d'altres municipis.
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La coordinadora d'AMPA, indignada amb la
pujada del transport escolar
Cugat.cat, Societat

Les AMPA estan indignades amb el preu del transport escolar
La coordinadora d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)
proposa que els diferents territoris de la ciutat siguin considerats
municipis diferents per evitar l'increment de més del 440% del preu del
transport escolar. D'aquesta manera, la subvenció del Consell Comarcal
cobriria les despeses ja que els desplaçaments entre poblacions estan
subvencionats al 100% per l'ens comarcal. La coordinadora assegura que
al setembre les famílies es mobilitzaran per intentar reduir aquest cost
que el curs vinent s'enfilarà fins als 265 euros. Actualment són 60 euros
per alumne i any.
La coordinadora considera 'molt greu' l'increment del preu del transport escolar
públic. L'entitat considera que les famílies no podran fer front a l'augment de
més del 440% de la tarifa que passa a ser de 265 euros per alumne i any.
La representant de l'Institut Arnau Cadell dins la coordinadora, Patrícia
Recolons, ha exposat a Cugat.cat una possible solució.

Patrícia Recolons
La solució és que no ens tractin com una ciutat. Els districtes estan molt
desplaçats i el transport públic no arriba a tot arreu.

Recolons ha assegurat que les associacions de mares i pares de la ciutat es
mobilitzaran al setembre per intentar trobar una solució que no signifiqui una
càrrega econòmica tan 'important' per les famílies.
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