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L’escola nova, una inve
Les obres de renovació permeten tenir una biblioteca amb espais
diferenciats per als nens de primària i educació infantil, i fins i tot
laboratori, aula d’anglès, aula de música i aula d’informàtica
No ha estat fàcil combinar les obres
amb el curs escolar, però gràcies a
l’esforç de tots els implicats, el
Departament d’Educació, que feia
les obres, el professorat, el personal
no docent que treballa a l’escola, el
personal de la Brigada, l’Ajuntament, en definitiva, tots, les obres
s’han acabat amb la mínima afectació a l’alumnat.
A més, el bon resultat ha superat les
expectatives: actualment amb l’escola renovada es pot assegurar que
Bescanó té una de les millors escoles de la nostra comarca.

El mes d’octubre passat es va fer
una jornada de portes obertes en la
qual tothom que hi estava interessat
va poder visitar l’escola, sobretot la
part nova, i ja es va poder començar
a veure com s’anava transformant la
nostra escola, i sols faltava la reforma de tota l’escola vella.
Ara, amb les obres de l’escola vella
enllestides conjuntament amb l’ampliació, ha quedat una escola totalment modernitzada que permetrà
donar un servei millor.

Inauguració de l’escola
La inauguració oficial de la nova
escola tindrà lloc el 20 de setembre,
a 1/4 de 12 del migdia. L’acte serà
presidit pel Molt Honorable Conseller d’Educació de la Generalitat,
Ernest Maragall, i, a part dels parlaments oficials, hi haurà una cantada a càrrec de la Coral Infantil de
Bescanó, un refrigeri per a tothom i
s’instal·laran infables gegants al
pati de l’escola.

Solament queden petites obres, com
ara l’aula de psicomotricitat de parvulari, on a petició de la direcció de
l’escola no es va acabar de fer el
terra, ja que el curs passat es va utilitzar com a aula d’anglès. També
falta acabar les obres a la Sala Polivalent, que s’utilitzarà de gimnàs i
de teatre; durant tot el curs passat
es va utilitzar de menjador i es va
haver d’adequar seguint les directrius dels departaments d’Educació
i de Sanitat.
«Els bescanonins i bescanonines
hem d’estar contents i satisfets per
l’escola que tenim, una escola millor
que la que teníem. Una escola on
caben perfectament dues línies educatives, en la qual hi ha classes
sobrants per poder treballar amb
grups de reforç, una biblioteca amb
espais diferenciats per als nens de
primària i per als nens de parvulari,
un laboratori, una aula d’anglès,
una aula d’informàtica, una aula de
música, etcètera. Entre tots hem fet
una bona inversió de futur al nostre
poble. No ha estat fàcil, però l’esforç
ha valgut la pena», ens diu Teresa
Prat, regidora d’Ensenyament, que
ha viscut les obres dia rere dia,
estant alerta a qualsevol incident i
fent les peticions oportunes en cada
cas.
24

A les imatges es pot veure tant l’ampliació com les obres de remodelació de l’escola municipal. Fotos: Ester Rubirola
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ersió de futur

Socialització
de llibres i
material
escolar
Un any més
l’Ajuntament
subvenciona una part
dels llibres i compra
material escolar
Acabat l’estiu i a punt que els
nostres fills i filles reprenguin la
seva activitat escolar, la regidoria
d’Ensenyament es posa mans a
l’obra un any més perquè l’inici
del curs no sigui un càrrega tan
feixuga per a l’economia familiar.
Aquest any i seguint la línia encetada ja fa temps, l’Ajuntament fa
les actuacions següents:
– Segueix amb la socialització
dels llibres de la nostra escola,
comprant tot el material i llibres
que es puguin reutilitzar en un
futur dels cursos de 3r i 4t.
– Els llibres i el material reutilitzables de 1r i 2n es van comprar
l’any passat, per tant aquest any
els nens i nenes que facin algun
d’aquests dos cursos també es beneficiaran d’aquesta compra.
– Ha comprat els llibres de lectura en català i castellà per als nens
i nenes que cursin 5è i 6è.
– També ha adquirit tots els llibres de lectura en llengua anglesa
de tota l’escola.

I ara toca el torn a la segona
llar d’infants
Comencen les obres de la que serà la segona llar
d’infants de Bescanó
El mes d’abril passat van començar les obres d’una segona llar
d’infants, que permetrà acollir tota la població de 0 a 3 anys
del municipi de Bescanó.
Aquest nou equipament s’està construint al costat de la Sala
Polivalent, al carrer Canigó, i l’Ajuntament compta tenir les
obres acabades ben aviat.

– Els nens i nenes de la nostra escola no caldrà que comprin cap
diccionari de català, de castellà ni
d’anglès, perquè l’any passat es
van comprar tots aquests diccionaris per poder-los utilitzar any
rere any.
– A la llar d’infants, seguint la
iniciativa del curs passat, els infants inscrits en aquest centre no
caldrà que comprin cap fitxa, ja
que l’equip educatiu facilita
aquest material gratuïtament.
– Les famílies que tinguin dos o
més fills en edat escolar (de P3 a
4t d’ESO) i que vagin a centres
públics, poden demanar a l’Ajuntament un ajut del 10% del cost
dels llibres.
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Servei de teleassistència a la gent gran
El dijous dia 24 de juliol, unes 70 persones van assistir a la presentació
del servei d’assistència local per a la gent gran, un servei que dóna
tranquil·litat als usuaris i als seus familiars
Amb la presència del regidor
d’Acció Social de l’Ajuntament,
Josep Rosa, i de professionals del
sector sanitari, prop de setanta
persones paraven atenció a les
explicacions sobre aquest nou
servei que engega el mateix Ajuntament i la Diputació de Girona,
un servei que proporciona una
gran tranquil·litat als avis que ho
necessitin, ja que tan sols prement el botó que porta el collaret
que es facilita a l’usuari es pot
disposar d’assistència domiciliària en cas de caiguda o malaltia o
quaselvol incident sobtat.

fon fix a prop és el que cal tenir
per poder utilitzar correctament
aquest servei. La resta tot són
avantatges, ja que aquest aparell
no només avisa la central de
qualsevol incident, sinó que a
més diposa de tot l’historial

mèdic de l’usuari amb fitxes personalitzades, avisa les famílies i,
si cal, es pot fer servir d’agenda. I
el més important, sense estar lligat a cap horari concret, funciona les 24 hores del dia els 365
dies de l’any.

Aquest nou servei, a més, està
subvencionat: dels 20,87 euros
al mes inicials, l’usuari només
haurà de pagar 2,75 euros al
mes. I fins i tot, si el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament creu que els recursos
familiars no poden assumir
aquest cost, es podria arribar a
subvencionar el 100%.
«Si l’aparell es fa malbé o se li
acaba la pila, que té una pila de
llarga durada, els mateixos tècnics li substituiran el collaret
sense cap cost afegit», comenta
Mònica Portas, supervisora de la
província de Girona, que hi afegeix: «Quan es prem el botó,
automàticament l’aparell envia
un senyal al telèfon, que activa
una trucada a la central. Aquesta
trucada costa la meitat que una
trucada local.»
Per donar-se d’alta només cal
trucar a Serveis Socials de l’Ajuntament i aquí estudiaran cada
cas i faran les gestions necessàries per contractar o informar a
tothom.
Resumint, electricitat i un telè26

Josep Rosa, Queralt Aranda, Marta Boldú, Isa Muñoz i Mònica Portas van informar
i van posar en pràctica aquest nou servei. Fotos: Ester Rubirola

