
L’AMPA també demana a l’Ajuntament més seguretat en el moment d’entrar i sortir del centre 

Els pares de l’escola Quatre Vents, de 
Canovelles, reclamen el nou edifici
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Una cinquantena de familiars dels alumnes van tallar dijous el carrer Indústria durant uns 10 minuts

Canovelles

EL 9 NOU

Una cinquantena de pares 
i mares d’alumnes de l’es-
cola Els Quatre Vents, de 
Canovelles, van concentrar-
se aquest dijous per reclamar 
que s’accelerin els tràmits 
per a la construcció de l’edi-
fici definitiu del centre. Els 
familiars dels escolars van 
tallar durant uns deu minuts 
el carrer Indústria amb una 
pancarta on es podia llegir 
“Volem més equipaments”. 
A més, van llegir un mani-
fest reclamant a l’Ajunta-
ment diverses millores en 
les instal·lacions actuals. 
“Que mentre estiguem aquí 
s’adeqüin les instal·lacions”, 
demana Joan Díaz, membre 
de la junta de l’AMPA.

L’Ajuntament està pen-
dent que la Generalitat 
faci l’aprovació definitiva 
de la modificació del pla 
general que es va haver de 
fer per trobar uns terrenys 
per construir el nou cen-

tre educatiu. “No hi havia 
terrenys al municipi per 
poder fer l’escola”, explica 
l’alcalde Josep Orive, que 
aquest mateix divendres es 
reuneix amb responsables 

d’Urbanisme de la Genera-
litat per parlar d’aquest i 
altres temes. Segons Orive, 
està previst que el govern 
faci l’aprovació definitiva 
al gener. Després, l’Ajunta-

ment cedirà els terrenys al 
Departament d’Educació el 
més ràpid possible. “Ens han 
dit que necessiten 18 mesos 
per tenir l’escola després 
de cedir-los els terrenys”, 

L’Hospital de Granollers 
s’adhereix al programa 
Incorpora de la Caixa per 
a la inserció laboral  
Granollers

L’Hospital General de 
Granollers s’ha adherit al 
programa Incorpora de 
l’Obra Social de la Caixa per 
fomentar la inserció laboral 
de persones en risc d’ex-
clusió social. La signatura 
del conveni s’ha fet aquest 
dijous al matí, en presència 
del director de l’Escola Pia de 
Granollers, Xavier Ambrós (a 
la fotografia), en represen-
tació del Grup Incorpora Est, 
que farà el seguiment del 
compliment del conveni.  G
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L’Ajuntament i Educació avancen en la implantació del model 3-16

Sant Celoni avançarà els diners per 
implantar l’ESO a l’escola Pallerola

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
avançarà els diners per acce-
lerar la construcció de dues 
línies d’ESO a l’escola Josep 
Pallerola per tal que pugui 
oferir ensenyaments dels 3 
als 16 anys. L’Ajuntament i 
el Departament d’Educació 

tramiten un conveni pel qual 
el consistori encarregarà 
el projecte i la construcció 
i després el departament li 
anirà retornant els diners.

Aquest va ser un dels 
acords presos en la reunió 
que van mantenir aquest 
dimecres l’alcalde, Francesc 
Deulofeu i les directores de 
les escoles Pallerola, Núria 

Solanas; del Soler de Vilar-
dell, Lourdes Butifoll, i de 
l’IES Baix Montseny, Teresa 
Borotau, amb els Serveis 
Territorials del Departament 
d’Educació. A més de l’acord 
per ampliar el Pallerola amb 
aules d’ESO, també es va 
decidir que el nou Institut 
d’Educació Secundària Baix 
Montseny es construirà en 

comenta Orive. Educació 
preveu adjudicar la redac-
ció del projecte i les obres 
de construcció a una sola 
empresa per agilitar tot el 
procés.

Mentre no arriba la nova 
escola, els pares demanen que 
s’ampliïn els mòduls actuals 
per tenir més espais poliva-
lents. “Estic d’acord que cal-
dria un mòdul més per a usos 
addicionals”, comenta Orive, 
que recorda que el centre 
“està donant un molt bon ser-
vei” al poble. Els pares insten 
a fer actuacions per condici-
onar les portes d’emergència 
d’entrada i sortida del centre 
o que s’ampliï i es pavimenti 
la vorera del carrer Santa 
Madrona, on hi ha l’accés 
principal de l’escola. També 
reclamen presència policial a 
l’hora d’entrada i sortida dels 
alumnes o que se’ls permeti 
tallar el trànsit al carrer. 

Per la seva banda, Orive 
diu que l’Ajuntament ha anat 
fent cada estiu actuacions de 
millora –com la pavimenta-
ció d’una pista esportiva– a 
partir de les peticions de la 
comunitat educativa. També 
que s’està fent el projecte 
de millora del carrer Santa 
Madrona, que s’executarà 
durant l’any que ve i que es 
farà ja pensant en la situació 
del nou edifici de l’escola Els 
Quatre Vents, a l’extrem oest 
del mateix carrer.

dos edificis, un per acollir 
quatre línies de batxillerat 
i cicles formatius de grau 
mitjà i superior i un altre 
per a dues línies d’ESO que 
s’afegiran a l’escola Soler 
de Vilardell. Aquest centre, 
que actualment està al Puig-
dollers es construirà en un 
solar adjacent a l’institut. 

Fa uns mesos ja s’havia 
acordat amb el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera 
la construcció a la zona d’El 
Temple d’un centre de dues 
línies d’ESO que oferís la 
continuïtat educativa dels 
alumnes que ara van a l’esco-
la La Tordera.

Palautordera autoritza 
una casa de colònies a 
Can Pineda Pagès

Santa M. de Palautordera

El ple de Palautordera ha 
aprovat un pla parcial per 
possibilitar que una entitat 
gestioni una casa de colònies 
a can Pineda Pagès. En el 
mateix ple, l’oposició (CiU, 
ERC i PP) va criticar que 
el romanent de tresoreria 
hagi passat dels més de 3 
milions del 2008 a només 
800.000 euros a finals d’any. 
El govern diu que la despesa 
mostra la feina que es fa per 
millorar el poble. L.F.

Ramon Casanovas
i Tresserras

No ploreu la seva mort,

celebreu la seva vida.

La família agraeix les paraules de consol i la vostra companyia.

Ha estat fàcil estimar-te, serà impossible oblidar-te.

Granollers, desembre de 2009

Divendres, 4 de desembre de 2009
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