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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RETALLADA EN EL SERVEI DE TRANSPORT 
ESCOLAR PROPOSADA PER L’AJUNTAMENT DE BÉTERA

 

Reunió divendres 18 de gener a les 17h 

la sala d'audiovisuals de l'escola

Benvolgudes famílies.

Com ja sabeu, una setmana abans que començaren les vacances de Nadal, l’Ajuntament 
informà que a partir  de gener hi  hauria una modificació en el  servei  de transport  que 
consistiria en la supressió d’un dels autobusos, afectant les parades de l’Albereda i el 
Portó (un dels autobusos de l’Albereda doblaria el servei fent en el 2n torn la ruta del  
Portó).

 

En resposta a la petició d’algunes famílies,  la  Junta de l’AMPA redactà un escrit  que 
signaren més de 500 persones i  que entregàrem a l’Ajuntament per registre d'entrada 
reivindicant que no es modificara el servei de transport.

 

Posteriorment  l’Ajuntament  va  comunicar  a  través  d’una  circular  que  no  aplicaria 
temporalment el canvi en el servei de transport amb motiu de les obres a la carretera de 
San Antoni de Benaixeve. 

 

El  3  de  gener  una  representació de  l'Ajuntament  assistí a  la  reunió de  les  famílies 
convocada  per  a  continuar  defensant  el  servei  de  transport.  Allà l'Ajuntament  es  va 
comprometre a no modificar el  servei  durant aquest  curs i  a comunicar-ho per  escrit.  
També ens emplaçà a crear una comissió formada per l’Ajuntament, les famílies i el centre 
per tal de decidir com es retalla el servei de transport de cara al curs que ve.

 

Per tal de prendre una decisió consensuada i treballar conjuntament la defensa dels 
serveis públics de què hem gaudit fins ara, us convoquem la reunió del proper 18 
de gener, les 17'00 hores a la sala d'audiovisuals de l'escola.

 Si voleu estar puntualment informats sobre aquest i d’altres temes, us podeu subscriure 
al blog de l’AMPA:

 

   ampallomadelmas.wordpress.com

 

I recordeu que les retallades en serveis socials ens afecten a tots.

 

Junta de l'AMPA


