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Comunicat de les afes de les escoles públiques respecte a la gestió
del material per a les festes fi de curs feta per l’Ajuntament.
Després de dos anys sense celebracions a causa de la pandèmia, les escoles per fi s’obren
a les famílies i es recupera un espai de trobada tan enyorat com les festes de fi de curs.
Per això, el dia 2 d’abril des de la Coordinadora d’Afes es va fer arribar a l’Ajuntament les
necessitats de taules i cadires per a les festes de fi de curs dels centres públics.
En les setmanes següents hem parlat amb les regidories responsables d’educació i via
pública en més d’una ocasió per demanar confirmació clara sobre la recepció de les
peticions i la cessió de material.
Aquesta confirmació s’havia donat oralment en dues ocasions, tanmateix, ahir, 27 de maig,
se’ns va notificar que des de l’Ajuntament no donaran resposta a la totalitat de les
necessitats transmeses per les afes de les escoles públiques, reduït, en alguns casos, fins
un 40% el material cedit.
Aquesta comunicació ha arribat tard i després de la gran insistència de la Coordinadora
d’Afes perquè s’aclarís la situació, ja que s’havien fet arribar, per part de l’ajuntament,
missatges confusos a diverses afes amb anterioritat.
A dues setmanes de les primeres festes, algunes afes no saben si podran acollir totes les
famílies de la seva comunitat educativa, ja que el lloguer de material complementari es fa
gairebé impossible amb tan poca antelació.
Per tot això, des de l’es AFES de les escoles públiques, lamentem el canvi de criteri en la
cessió del material, atés que després de 2 anys sense celebracions, no es recupera el
suport que es rebia per part de l’Ajuntament abans de la pandèmia, així mateix, volem fer
palès el nostre descontentament amb la manca d’organització en les comunicacions i la
planificació del material disponible i el menysteniment que suposa per a la feina de les
AFES no donar una resposta dins el termini i en la forma escaient que permetés buscar
solucions alternatives.

