EL BUS DEL SOLER DE VILARDELL AL SERVEI DE L’EQUITAT
L’escola Soler de Vilardell finalment tindrà un bus escolar
El Ple del 24 de novembre de
2016 va aprovar la moció presentada per la CUP en què es demanava que l’ajuntament garanteixi
el transport escolar municipal al
Soler de Vilardell a causa de la
ubicació del nou edifici, al costat
de l’Institut Baix Montseny. Malgrat que l’equip de govern de CiU
i ERC es va abstenir, el vot favorable de la resta de grups polítics
va permetre aprovar la moció.
La CUP va explicar que “volem
una escola de proximitat i una
escola heterogènia. La ubicació
de l’escola a la zona de l’Institut
ens dificulta, estructuralment, assolir aquests dos objectius”. La
ubicació del nou Soler de Vilar-

dell, allunyada del nucli urbà,
pot tendir a ser poc atractiva per
a aquells perfils familiars amb
menys recursos. La possibilitat,
doncs, que si no es garanteix un
transport escolar gratuït per als
sectors més vulnerables i les famílies dels barris més allunyats
pugui convertir el Soler en una
escola exclusiva per a qui hi pugui anar en cotxe particular, fa
necessari assegurar que tothom
hi pugui accedir.
Aquesta ha estat la premissa a
partir de la qual la CUP ha plantejat el servei de bus escolar tant
a la resta de partits polítics com
a la comunitat educativa de Sant
Celoni. Amb l’objectiu d’assegu-

rar l’equilibri i l’heterogeneïtat
de les escoles públiques i afavorir l’accessibilitat al bus de
les famílies residents als barris
més allunyats i de les famílies
amb recursos limitats. Perquè
al capdavall es tracta d’entendre
que tots i totes som corresponsables de l’educació dels nostres
infants.
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Puntuació

Infants residents a les seccions padronals S4 (Molí Paperer - Illes Belles) i S7 (Illes Belles – Borrelles)

25

Infants residents a les seccions padronals S2 (centre) i S3 (Baix Montseny – Sot de les Granotes

10

Infants amb informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social

15

Infants amb informe l’EAP de necessitats educatives específiques i els seus germans

15

Ordre del naixement, prioritzant els infants més petits i els seus germans

15

Els preus del bus
l’EAP de necessitats educatives
específiques i els infants amb
informe dels Serveis Socials Bàsics de situació de risc social.
També hem aconseguit que
s’estableixin uns criteris econòmics per determinar el percen-

tatge de la bonificació més ajustats a la realitat de les famílies
celonines. Així, un cop restat
el lloguer o la hipoteca als ingressos familiars, la quantia de
la bonificació segueix els següents
barems:

Barems per a les bonificacions del servei de bus escolar a l’escola Soler de Vilardell
Membres nucli familiar

Núm. 23 de març 2017

El camí ha estat llarg i feixuc,
però finalment estem satisfets
dels resultats. El servei es regirà
amb un seguit de criteris, molts
proposats per la CUP, que responen a l’objectiu d’acostar el
Soler a aquells que podrien tenir
més dificultats per accedir-hi.

Criteris de prioritat en l’accés al bus del Soler

La quota mensual estàndard a
pagar (bonificada d’entrada per
l’Ajuntament) serà de: 24€/mes
per 2 viatges diaris o de 36//
mes per 4 viatges diaris. Estaran exempts de pagament els
infants amb informe social de

VILACUP

Bonificació del 40%

Bonificació del 60%

Bonificació del 70%

2

De 1.081,30€ a 720,17€

De 720,16 € a 360,09 €

De 360,08 € a 0€

3

De 1.252,06€ a 833,88€

De 833,87 € a 416,94 €

De 416,93 € a 0€

4

De 1.422,80€ a 947,59 €

De 947,58 € a 473,80 €

De 473,79 € a 0€

5

De 1.565,08 € a 1.042,30€

De 1.042,29 € a 521,17 €

De 521,16 € a 0€

6 o més

De 1.724,58 € a 1.146,53€

De 1.146,52 € a 573,28 €

De 573,27 € a 0 €

Quota (2 viatges)

14,40 €/mes

9,60 €/mes

7,20 € /mes

Quota (4 viatges)

21,60 € /mes

14,40 €/mes

10,80 € /mes

EL BUS DEL SOLER DE VILARDELL AL SERVEI DE L’EQUITAT
L’èxit del bus beneficiarà la
resta d’escoles públiques

Superada la fase d’establiment dels criteris que regiran
el bus, cal que l’Ajuntament i
la comunitat educativa es facin
seu el servei i treballin coordinadament i fermament perquè
el bus sigui un èxit. Perquè,
sens dubte, l’èxit es mesurarà en la capacitat del servei a
l’hora d’augmentar la capacitat
d’atracció del Soler i potenciar-ne l’heterogeneïtat social.
Un èxit que, de retruc, afectarà
positivament la resta de centres educatius públics de Sant
Celoni. Som-hi, doncs! !

MAPA DE LES PARADES
1a
2a
3a
4a

parada:
parada:
parada:
parada:

Barri Illes Belles
plaça Mercè Rodoreda
plaça Comte del Montseny
Escola

Entrada escolar 09.00 h
1. Vial Paral·lel (cantonada Canàries) Km. 0m
Alumnes 08:15 h Sortida aprox 08:20h.
2. C/ Dos de Maig - CiD -Km, 1700m
Alumnes 08:28h - Sortida aprox. 08:33h.
3. Ctra. de Campins (Cruïlla Av Cataunya)
Km. 2600m
Alumnes 08:38h - Sortida aprox. 08:48h.
4. Escola Soler de Vilardell - Km. 3900m
Arribada escola aprox. 08:50 h. baixar
autocar i entrada a escola a les 09:00 h.
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Des de la CUP no hem donat suport als Pressupostos del 2017,
aprovats un cop més amb els vots de CiU i el PSC. Aquesta negativa
ha estat un no a la manca de projecte i un no a les seves formes de
liderar, marcades per la manca de valentia a l’hora de construir un
Sant Celoni i la Batllòria al servei de la gent i també per manca de
confiança en l’equip de govern.

La CUP, l’única alternativa
Si una cosa s’ha posat de manifest en el debat dels Pressupostos és la manca de projecte de
partits com CiU o PSC, als quals,
malgrat presentar-se com a rivals
davant la societat, no els costa
gens posar-se d’acord en uns
pressupostos municipals, que
marcaran les línies polítiques de
tot l’any 2017. Perquè, malgrat
les aparences, no els separen
tantes coses, ambdós prioritzen la gestió privada davant la
pública, limiten la participació
a votar un cop cada 4 anys, no
s’atreveixen a impulsar la recollida d’escombraries porta a porta
i amplien partides de cara a la
galeria que després no executen.

Amb el procés dels Pressupostos
2017 d’aquest equip de govern
de CiU, igual que en els d’anteriors legislatures (PSC), s’ha posat
en evidència que l’únic projecte
alternatiu al del “qui dia passa
any empeny” és el de la CUP.

El govern de CIU no ens
genera confiança
Els resultats de les eleccions del
2015 es van traduir en un equip
de govern en minoria. Aquesta
minoria la celebràvem entenent
que hi hauria la necessitat constant no només de parlar, sinó
també d’escoltar. Perquè enteníem que no hi havia un projecte
per Sant Celoni guanyador, sinó
que aquest projecte havia de ser

debatut i compartit pels diferents
grups municipals, on amb quatre
regidors la CUP hauria de tenir-hi
un paper important.
Però el que ens hem trobat és un
alcalde amb dues cares, tipus Dr.
Jekyll i Mr. Hyde. De cara enfora
tot són cants a la participació i al
treball conjunt. Però de cara endins costa molt arribar a acords,
sobretot si són transformadors o
la calculadora electoral no acompanya i quan s’hi arriben queden
al ralentí, a l’espera d’una mort
lenta. Sí, algunes de les propostes de la CUP dels darrers mesos
també s’han tirat endavant, però
aleshores l’alcalde Francesc Deulofeu, fent ús de la calculadora
electoral, oblida sobtadament
l’origen de la proposta.
Des del lideratge de l’oposició,
i amb el PSC fent de crossa del
govern de CiU, només podem reclamar el «compromís polític», no
tenim cap eina per executar les
decisions de Ple, ni tècnics ni recursos per portar-les a terme. Com
a màxim, l’amenaça velada de fer
soroll. Això vol dir que treballem
sempre sobre el terreny de la confiança, tot i que no gaudeix, amb
l’actual govern, de gaire marge.

La CUP, l’oposició propositiva ma profundament injust.
Malgrat tot, seguim i seguirem
presentant propostes que millorin el dia a dia. Aquestes són algunes de les que hem treballat
darrerament:
-Accelerar el procés de construcció de la piscina municipal descoberta (moció de la CUP aprovada
al Ple del 28 de juliol del 2016).
-Buscar solucions per a l’etern
problema de pas per a vianants
i bicicletes a la C-35 (proposta
de la CUP del març del 2016.
L’equip de govern se la va apropiar per tirar-la endavant).
-Donar resposta a un compromís
del Ple amb el bus de l’escola Soler de Vilardell (d’acord amb la
moció de la CUP aprovada al Ple
del 24 de novembre del 2016).
-Treballar per augmentar dràsticament la recollida selectiva. Per
fer-ho cal que la resta de partits
perdin la por i decidim consensuadament implementar la recollida de residus mitjançant el
porta a porta.
-Promoure la municipalització de
serveis bàsics. Hem treballat per
tal que altres formes de gestió,
com les cooperatives, tinguin
més opcions de poder guanyar
els concursos públics i que així
l’economia pública contribueixi
amb el seu granet de sorra a capgirar el funcionament d’un siste-

(1) L’aigua: quan posem damunt
la taula municipalitzar serveis
bàsics com ara l’aigua, cosa que
ja vam fer el 2008, quan PSC i
CiU van votar a favor d’una concessió a Sorea per 25 anys, ho
fem des del convenciment que
existeixen les capacitats tècniques i de gestió per fer-ho de la
millor manera, tant o més que
Sorea.
(2) La gestió del servei de neteja
dels edificis municipals (moció
de la CUP aprovada al Ple del
26 de gener del 2017). Fer-ho
com s’està fent ara és el més
senzill, pura inèrcia. Però amb
això l’Ajuntament contribueix a
seguir precaritzant el treball eminentment femení. Perquè a hores d’ara, a l’hora de contractar
serveis, l’element que té més pes
és el del millor postor.
-Inversions al servei de la ciutadania. Cal millorar l’espai públic,
no només el del centre de la vila,
sinó també el dels nostres barris,
l’espai més important del patrimoni compartit pels celonins i
batlloriencs. I és aquí on veiem
que les inversions han de deixar
de ser el resultat de la calculadora electoral i han de ser codecidides mitjançant processos de
pressupostos participatius.

Per un
canvi
real, cal
un govern
valent!
Després de 13 anys fent
política a Sant Celoni i la
Batllòria, coneixem els
límits del municipalisme.
Però aquest govern, com
l’anterior, el trobem mancat
d’idees, de trempera. Sense
pena ni glòria al maig
ja haurà transcorregut
la meitat del mandat,
en què predominen les
oportunitats perdudes.
Sant Celoni i la Batllòria
no es poden permetre
quedar enrere, cal pujar a
l’onada del municipalisme
transformador, perquè
entre els marges cal saber
buscar les escletxes, les
oportunitats, aprofitar-les
i tenir esperit d’arriscarse. I sabem del cert que
aquestes escletxes hi són.

