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ERC demana l'ampliació de la llar infantil
Qui ha tingut ocasió de fer ús del
serveis de la llar municipal TAPS
de Cassà, ben segur que n’haurà quedat content. El personal
és competent i les instal.lacions
molt modernes i agradables.
I aquesta bona i merescuda
fama, i la pròpia tendència social més general, ha fet que any
rere any s’ampliés la proporció
d’alumnes d’un i dos anys. Segons l’estadística que s’acompanya, s’haurà duplicat, passant
d’un 34% a un 60 % el primer
any i d’un 47% a un 90%, el segon. Cal dir que aquests percentatges es troben lleugerament
distorsionats a l’alça (si bé la
proporció de magnituds es mantindria) en tant que no es contempla la població dels tres pobles
veïns:
Llambilles,
Campllong i St..Andreu, que representen un 10% de més, mentre que sí es consideren com
alumnat.
Si a això hi afegim un increment de natalitat relativament
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sostingut que ha donat dos anys excepcionals de
100 nens (en lloc dels 75 habituals) i la consolidació de l’alumnat extern al poble arran del conveni
intermunicipal, arribem a xifres d’alumnat total espectaculars, com els 137 nens d’enguany.
Aquesta circumstància ha fet que un any rere
l’altre hagi fet falta la incorporació de personal
auxiliar per adequar l’atenció en unes aules que
en dos o tres casos superen la ràtio recomanada
de 12 a 15 nens el primer curs i de 15 a 20 pel
segon.
Com hem dit, l’amplitud de les aules i la incorporació del personal adequat fa que la situació
fins avui s’hagi pogut sostenir amb dignitat, si bé
es fa evident la necessitat de disposar de tres aules més i suprimir la sisena existent actualment,
que es va improvisar en un racó de l’edifici amb
posterioritat.

JERC

EVOLUCIÓ POBLACIÓ INFANTIL
I ALUMNES A LA LLAR D'INFANTS
any naix. Cassà P1
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74
1994
77
25
1995
74
28
1996
74
24
1997
100
32
1998
75
48
1999
78
36
2000
97
33
2001
78
59
2002
47
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P2

34%
36%
32%
43%
48%
48%
42%
61%
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47
52
57
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TOTAL

70%
74%
68%
80%
75%
80%
88%
93%

72
80
81
82
107
111
93
128
137

El quadre
especifica
l'increment
d'alumnes
de la llar
infantil en
relació al
creixement
vegetatiu del
poble.

També és clara la necessitat d’ampliar un menjador realment enxubat i
poc il.luminat i que rep cada vegada
més demanda, així com altres dependències complementàries: magatzem,
racons de treball...
I, segons el que havíem previst en el
nostre programa electoral i que ens
consta que és una demanda emergent,
caldria incorporar també una aula especial per als més petits: de 4 a 9 mesos que avui no poden gaudir del servei i que en algun cas, per les situacions laborals paternes, es fa
necessaria.
En definitiva, es tractaria d’ampliar
la Llar en pràcticament un 50% que li
permetés d’afrontar amb garanties el
seu present i el seu futur immediat. El
perfil precís de l’ampliació caldria que
estigués consensuat entre els tècnics,
la direcció del centre i la pròpia APA,
que són qui millor coneixen les necessitats.

QUINES

PODEN SER

LES PREVISIONS D’ARA
ENDAVANT?
És sempre arriscat fer conjectures.La
proporció d’alumnat sobre naixements
és de pensar que no creixerà indefinidament i que es pot aturar pràcticament
almenys pel que fa al segon any, en el
que s’hi acullen ja avui una gran majoria de cassanencs. Sí que pot creixer
més; però en el curs primer, on es troba tot just al 50-60 %, i és de preveure
que amb el nou conveni intermunicipal
que consolida la igualtat de condicions dels municipis veïns, s’incrementi
el nombre d’alumnes externs.
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Pel que fa a la població, és més arriscat projectar, però si
pensem que la població de Cassà té un creixement sostingut
(acabem de superar els 8.000 habitants) hem de creure que
dificilment tindrem a mig termini una recessió de natalitat.
A tot això caldria afegir-hi, en el cas que s’acceptés, la incorporació de nens de 4 a 9 mesos, de difícil estimació.
En conclusió, en una projecció a 10 anys, ens hem de moure
en una franja previsible d’entre 100 i 150 nens, i sense descartar que pugui ser més, que en la seva banda superior no es
podria sostenir.

ÉS

FÀCIL AMPLIAR LA LLAR?

Lamentablement a l’hora d’edificar la Llar no es va treballar
amb cap previsió, de manera que no tan sols es va construir un
edifici magnífic però molt reduit en aules (5), pensades per un
potencial de 75 alumnes, sinó que tampoc es va fer una reserva
de solar.
Per sort, aquesta deficiència la va corregir Esquerra a l’inici
de la legislatura, promovent la requalificació d’un solar adjacent
(el que va paral.lel al carrer St.Andreu Salou) com a serveis, de
manera que avui l’ampliació és factible.
Pel que fa al vesant econòmica les ajudes de la Generalitat en
aquest camp han variat molt substancialment. En ser considerada una prioritat social avui es té garantida la cobertura del 50%
de la inversió. Si a això hi afegim que la despesa de manteniment que li suposa a l’ajuntament ha baixat radicalment, perquè
també s’han més que duplicat les aportacions anuals del Govern, que ha passat de dotar 240 euros per nen a 600, la qual
cosa va suposar ingressar el darrer curs 72.000 euros en lloc
dels 25-30.000 que eren habituals, les possibilitats són clares.
Amb un esforç fàcilment compensable, es dota el poble d’una
infraestructura escolar infantil adaptada a les seves necessitats
reals.

PER

QUÈ FER-HO ARA?

Som partidaris d’incorporar en els pressupostos del 2.003
aquesta inversió, i d’executar les obres l’estiu proper.
No ens sembla que sigui gens convenient deixar que la situació exploti. Si es donés la circumstància de tenir dos anys seguits amb una elevada natalitat, que rangés els 100 nens, la
situació es faria insostenible.
Tenim prou evidències que és necessari i la previsió és que
pot incrementar-se. Si, per altra banda, disposem avui del solar
i els recursos econòmics són molt més accesibles som partidaris de no deixar passar un altre estiu sense fer l’ampliació. I
d’incorporar en aquesta reforma allò que ens havíem compromés
en el nostre programa i ens agradaria haver sassolit: l’atenció
als nens de menys d’un any.
Volem mantenir l’avantguarda de qualitat que ha representat
per a Cassà la seva modèlica llar infantil.

Grup Municipal d'ERC - Cassà de la Selva

ELS GEGANTS,
PROTAGONISTES
DEL CALENDARI
D’ERC
L’Aldric i l’Isaura,
els gegants de Cassà, són els protagonistes del calendari
de l’any 2003 que
l’agrupació local
d’ERC ha editat recentment. La publicació, com s’ha anat
fent en els darrers
anys, serà repartida
pròximament entre
els llars de Cassà.
Bones festes!
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