CEIP NOVA CABANA _____________________________________________
Ús de les instal·lacions del centre
Aquest escrit forma part d’un altre més llarg enviat el mes de juny a Regidoria
d’Educació. Allà s’expliquen els motius pels quals considero que no s’han
d’utilitzar els espais del centre per part d’altres persones alienes al mateix.
Com a explicació del que s’havia fet fins aquell moment, i els arguments
aportats per arribar a prendre aquesta decisió, són els següents:
“Ja fa uns anys que, a causa de la falta d’un local ampli i adequat per a què
l’Associació de Veïnats faci activitats lúdiques, es va sol·licitar si ho podien fer a
l’escola. Durant aquest cursos passats s’han utilitzat les dependències del
centre, com la sala polivalent, el menjador, el hall… per fer ball de saló, zumba,
gimnàstica….
Aquesta circumstància l’hem pogut anar assumint així com hem pogut.
Actualment, la nostra pròpia falta d’espais impossibilita deixar que s’usi per fer
altres activitats que no siguin les pròpiament escolars.
Els inconvenients que el fet de deixar oberta l’escola ens està ocasionant són
els següents:
- El centre està obert des de les 19:00 a les 22:00 hores, quasi tots els
dies de la setmana. En principi, quan comença el curs, els membres de
l’associació asseguren que duen un control de qui entra i qui no, però
he de comentar que jo he entrat al centre i he sortit a hores en que
s’estan fent les activitats, i no s’ha assabentat ningú.
- La neteja dels llocs utilitzats no sempre es fan quan també existeix un
compromís de deixar-lo tot net cada dia.
- Quan aquestes persones entraven en el centre, Les dones de neteja
feien net l’entrada i els banys i el matí quan arribàvem, no estava en les
mateixes condicions deixades per elles.
Durant el curs, 2014-15, al mes de setembre, van entrar a robar un cap de
setmana aprofitant que se sabia on estaven les claus del conserge i que va
quedar una porta oberta del pati; van espenyar la porta de direcció i van robar
uns sis-cents euros. Durant aquells dies teníem doblers en efectiu perquè els
pares paguen l’agenda al centre. Ningú de l’associació es va fer responsable, i
a més, asseguraren que ho havien deixat tot correctament. No es van oferir a
arreglar res.
Com a conseqüència d’això se va prohibir tornar a entrar al centre a personal
extern. Com hi va haver suggeriment-pressió per part de la Regidoria
d’Educació perquè es continués deixant l’escola per fer les activitats, es va
proposar que entressin a fer-les al menjador per a no haver d’entrar al centre. A
més, varem haver de canviar la clau de l’alarma.
Els resultats d’això tampoc són molt positius: banys que es fan nets com a
favor, per part de les monitores de matinet i menjador, són usats per personal
extern al centre que ve a fer activitats lúdiques; cortines caigudes perquè
s’obrin quan fa calor, fent cas omís dels rètols que diuen el contrari; potes de
les taules rompudes perquè per poder fer les activitats les corren quan arriben i
quan se’n van; a més, fins quin punt tantes persones diàries poden estar

utilitzant un espai que al dia següent utilitzen un promig de seixanta alumnes de
matinet i de cent vint alumnes de menjador. És això saludable???
M’agradaria que des de l’Ajuntament es pogués arribar a uns acords amb
l’associació i que no hagi de ser la direcció del centre qui doni arguments
raonats, però no sempre entenedors ni compartits per aquestes persones, del
perquè no es pot utilitzar l’escola.
És necessari fer veure, tant des de l’Ajuntament com des de direcció, que no
és un assumpte personal el deixar utilitzar o no l’espai, sinó de la poca
disponibilitat que actualment té el centre i com a conseqüència d’això, d’un
funcionament adequat o no, dels espais disponibles.
Després de la reunió mantinguda amb Regidoria d’Educació, Participació
Ciutadana i Associació de Veïnats a principis de setembre d’aquest curs
2015-16, va sorgir com a proposta, que les activitats es fessin al pati de l’escola
i que l’ajuntament es fes càrrec de les despeses que ocasionaria posar unes
lones transparents per cobrir els laterals del pati. El centre cediria l’espai que
tenim habilitat per fer l’Educació Física amb els alumnes per a què es facin a
cobert les activitats de Pilates, Ioga i Educació Física.
A l’espera de les decisions preses.
Atentament,
Fca de la Rica

