NOTA DE PREMSA – “VIDA A LA FONT” CONVOCA UN SOPAR A LA
FRESCA PER OPOSAR-SE A LA PRIVATITZACIÓ DE L’EDIFICI DE
L’ESCOLA BRESSOL “La Font del Rieral”
Dimecres 24 de juliol una seixantena de persones membres i simpatitzants de
l’Associació “Vida a la Font” van fer un sopar a la fresca davant de l’escola com a
mostra que l’Associació no està d’acord amb la privatització que pensa fer el govern de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Les famílies es van portar les taules, les cadires i el sopar. Després de sopar es va passar
l’APM, fet per un dels pares de l’Associació titulat “Quina vergonya!!!” on es tracta
d’una manera còmica i humorística tot el procés del tancament de l’escola.
L’Associació “Vida a la Font” té previst presentar un projecte a l’Ajuntament de cessió i
ús de les instal·lacions de l’escola pel proper curs 2013-2014. El projecte es basa en
activitats centrades en l’educació i el lleure per famílies i infants però amb l’objectiu
principal que l’edifici torni a funcionar com a una escola bressol pública pel barri i pel
poble.
En una consulta que l’Associació va fer al Departament d’Ensenyament sobre quina
administració és la competent per decidir quines activitats es poden fer a l’edifici de
l’escola, el director dels Serveis Territorials Sr. Josep Vicent Gracia Caurín, en una
carta del 10 de juny del 2013, contesta el següent: “Així doncs, l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana és l’única administració competent per decidir sobre l’ús de les
seves instal·lacions i permetre la seva utilització per altres finalitats que no són les
previstes inicialment”.
Així doncs, el govern de l’Ajuntament és el que ha de decidir si mentre l’escola roman
tancada l’edifici es pot utilitzar per altres finalitats pel bé de la comunitat de Santa
Eulàlia. En el projecte de l’Associació s’hi exposen els següents punts: qui som,
objectius generals, objectius específics, funcionament, propostes d’actuació, gestió
econòmica i organització. En un annex al projecte hi ha altres iniciatives que en algun
punt s’assemblen al que podria ser el projecte presentat per aquesta associació i que ja
estan funcionant.
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