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COMUNICAT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 
Esquerra rebutja la modificació del Reglament del s ervei de 
transport escolar del Montsià aprovada per CiU i PP   
 
Demana un ajornament de l’aplicació de la mesura qu e tindrà un gran 
impacte social en els municipis d’Ulldecona i Alcan ar 
 
Esquerra ha rebutjat avui al Ple del Consell Comarcal del Montsià la proposta del 
Departament d’Ensenyament de modificar els criteris per finançar els serveis de 
transport i menjador escolar per al curs 2011-2012, perquè això comporta la 
modificació del Reglament del servei de transport escolar vigent, i per tant, no es podrà 
seguir tractant com alumnat de transport obligatori aquell que resideix en nuclis de 
població històrics i agregats del mateix municipi on estan escolaritzats, tot comportant 
la modificació d’alguns continguts d’aquest reglament i de les ajudes individuals als 
desplaçament previstos.  
 
L’aprovació de la modificació amb els vots de CiU i PP, pel grup comarcal d’Esquerra 
segons ha manifestat el seu portaveu, Jesús Auré, ‘suposa una amenaça a la 
supervivència d’uns serveis que, fins ara, es desen volupaven amb consens 
polític i amb la voluntat de garantir l’accés a l’e ducació de l’alumnat de la 
comarca que resideix lluny del centre educatiu del municipi del qual formen 
part’ . Auré ha demanat al Govern comarcal, formant per CiU i PP, ‘més 
contundència a l’hora de defensar els serveis que p resta el Consell’  i considera 
que ‘s’hauria d’haver perseguit un ajornament de l’apli cació d’aquesta mesura 
per poder planificar amb més diàleg amb les famílie s i els centres educatius la 
seva posada en funcionament’ .  
 

Segons ha exposat el portaveu d’Esquerra l’impacte social d’aquesta mesura serà 
rellevant per municipis com Alcanar i Ulldecona. Segons Auré ‘Alguns com CiU i el 
PP poden pensar que 300 € a l’any no són res i que ja s’espavilaran les famílies 
per prioritzar la seva despesa. Però alerta, perquè  l’any vinent potser no tindran 
ni accés a les ajudes al menjador, una despesa que frega els 1.100 € anuals per 
alumne’ .  Els republicà ha recordat que  ‘la societat del benestar es construeix a 
base de serveis socials públics i, a l'hora de prio ritzar quins es mantenen i quins 
s'eliminen per manca de finançament, ens cal pensar  amb aquells que menys 
tenen, amb els més desafavorits’ . Per això Auré ha afirmat que ‘l'accés a 
l'educació és un dret que s'ha anat consolidant amb  el pas del temps i aquest 
s'ha de preservar, encara que visquis a les Cases d 'Alcanar o als Valentins’ . 
Esquerra ha alertat que amb mesures com aquestes s’estan rebaixant les condicions 
en què s’atenia la diversitat territorial i les diferències singulars de la comarca en un 
moment en què és més urgent garantir el suport a aquelles famílies que menys tenen 
o que més dificultats han d’afrontar. 


