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120 alumnes matriculats pel proper curs de l’Escola
Municipal de Música de Mollet
Actualment hi ha 120 alumnes matriculats pel proper curs de l’Escola
Municipal de Música i Dansa de Mollet. Tot i que l’Ajuntament de Mollet ha
mantingut la seva aportació que suposa un 40% del cost, la retallada de la
subvenció per a les escoles de música municipals anunciada per la
Generalitat de Catalunya suposarà un increment del cost que repercutirà,
sobretot, en els alumnes que rebin formació musical avançada.

Fins ara, el cost de l’Escola Municipal de Música es cobria amb les aportacions
de la Generalitat, l’Ajuntament i les famílies. L’aportació municipal ha estat
durant els cursos passats i serà de cara al vinent la mateixa: un 40%.
L’anunci de la conselleria d’Ensenyament que comunicava la supressió de la
seva aportació per les escoles municipals de música ha estat el factor que ha
descompensat de forma radical l’aportació que faran les famílies. En aquest
sentit, cal destacar que l’aportació prevista per part d’Ensenyament respecte el
curs 2011-2012 que ara ha finalitzat, tampoc ha arribat. És més, a dia d’avui es
desconeix quin serà l’import d’aquest servei que ja s’ha donat i que ha estat
avançat pel consistori molletà.
En aquest context, l’Ajuntament ha establert unes tarifes que prioritzen les
classes d’aprenentatge musical bàsic com les de sensibilització, iniciació
musical i instrument col·lectiu. En els casos de classes d’instrument individual
la tarifa es veure incrementat molt per sobre del 50, ja que es tracta d’un nivell
de formació musical individualitzat i de professionalització.
Només 5 places vacants a les escoles bressol de Mollet
Pel que fa a les escoles bressol, actualment només queden 5 places vacants a
les escoles bressol de la ciutat, tot i la reducció de l’aportació de la Generalitat i
l’augment de l’aportació de les famílies que hauran de pagar prop de 200€ per
plaça. En aquest sentit, Josep Monràs ha garantit que l’Ajuntament de Mollet,
tot i la retallada del departament d’Educació, mantindrà la seva aportació i les
beques que actualment ofereix el consistori molletà per famílies desfavorides
perquè “nosaltres creiem en l’educació pública i de qualitat i sobretot creiem en
l’ensenyament que actualment s’imparteix a les escoles bressol municipals”.
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