
Caldes reclama 
a la Generalitat 
que desencalli 
el projecte de 
l’institut escola

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
reclamat a la Generalitat que 
desencalli el projecte del nou 
institut escola per al Calderí,  
aturat des que es va consti-
tuir el nou govern. La recla-
mació es va fer mitjançant 
una moció al darrer ple, que 
va tenir el suport del tots els 
grups municipals (ERC, CiU, 
PSC, ICV-EUiA i PPC).

L’Ajuntament es queixa 
pel bloqueig a l’equipament, 
quan al novembre tenia llum 
verda i fins i tot se n’havia 
adjudicat la redacció del 
projecte executiu. Tots els 
grups municipals van defen-
sar que la construcció de 
l’Institut Escola El Calderí 
és absolutament necessària 
i urgent per tal de garantir 
la qualitat de l’ensenyament 
al municipi i donar resposta 
a les necessitats d’ubica-
ció. A més, creuen que s’ha 
d’acabar de manera urgent 
amb els mòduls prefabricats, 
que acullen 250 alumnes 
de primària. L’Ajuntament 
demana a la Generalitat 
que reconsideri l’aturada 
de l’equipament i reactivi 
el compromís establert amb 
l’anterior govern, mantenint 
el termini de posada en fun-
cionament a l’inici del curs 
2013/2014.

L’escola El Calderí funci-
ona en barracons des de fa 
cinc anys. El Tripartit va pre-
veure convertir-lo en un cen-
tre de 3 a 16 anys amb dues 
línies per curs i capacitat 
per a 690 alumnes (450 de 
primària i 240 a secundària). 
ERC ja va alertar que si no 
s’obre el 2013, Caldes tindrà 
problemes per encabir tots 
els alumnes.
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Els professors de l’institut Vil·la Romana es van concentrar a les portes del centre dimecres

Els docents alerten de la disminució de qualitat educativa

Concentració de mestres de 
la Garriga contra la retallada

La Garriga

Helena Masó

Els mestres de les escoles 
públiques de la Garriga es 
van manifestar dimecres per 
protestar per les retallades 
anunciades pel govern de 
la Generalitat. A les 11 del 
matí més de trenta docents 
de l’institut Vil·la Romana es 
van manifestar sota el lema 
“Per un ensenyament de qua-
litat” i al migdia mig cente-
nar de mestres de les escoles 
de primària es van concentrar 
a la plaça de l’Església. La 
portaveu del claustre de l’ins-
titut, Pepa Cuevas, va assegu-
rar que les retallades afecten 
tant en el vessant laboral com 
en l’educatiu.
    En concret, en el pla 
laboral “ja ha afectat en la 
retallada de sous en un 8%”, 
assegura Cuevas, que afegeix 
que, a més, l’hora lectiva 
que es vol afegir des d’En-

senyament “no preveu cap 
retribució”. “Això suposarà 
la disminució dels llocs de 
treball, cosa que representa-
ria 2 o 3 professors menys en 
aquest institut”. Pel que fa 
a l’àmbit educatiu, “l’incre-
ment d’aquesta hora lectiva 
significa un desgast, perquè 
tenim més classes i el mateix 
temps per preparar-les”, diu 
Cuevas, que explica que això 
representaria dues hores 
més de preparació de classes 
que no estan previstes i “una 
disminució de la qualitat 
educativa”. 
    Segons els manifestants, 
també representa una dis-
minució del professorat, 
i és que “no es cobreix el 
personal no docent, tampoc 
les baixes de consergeria, 
hi haurà menys interinatge 
i, de cara l’any que ve, no 
sembla que hi hagi d’haver 
un augment de plantilla”, 
diu un altre mestre. Amb 

tot, asseguren que hi haurà 
menys professors per aten-
dre més alumnes, és a dir, 
“més alumnes per aula amb 
menys recursos per atendre 
la diversitat” i suposarà la 
“impossibilitat de desdoblar 
grups i atendre les necessi-
tats educatives”, diu Cuevas. 
    Els manifestants critiquen 
que des d’Ensenyament 
“només es volen cobrir un 
50% de les jubilacions” i es 
queixen que s’hagi invertit 
molt en tecnologia “quan 
el que realment necessi-
tem és inversió de recursos 
humans”. També es queixen 
de les retallades de material 
d’aquest curs. “Aquí a l’insti-
tut s’ha retallat el pressupost 
de despesa comuna en un 
23%, que afecta l’aigua, la 
calefacció..., i això és ridícul”, 
concreta Cuevas. Des de 
l’equip directiu de l’institut 
es dóna suport a les reivindi-
cacions del claustre.  

L’escola pública 
Pallerola de Sant 
Celoni tindrà una 
tercera línia a P-3 
el curs vinent

Sant Celoni

Laia Coll

A partir del curs vinent l’Es-
cola Josep Pallerola i Roca 
de Sant Celoni ampliarà una 
línia el curs de P-3 perquè 
la demanda ha superat les 
places ofertes de Sant Celoni 
i La Batllòria. En total s’han 
registrat 276 peticions per 
les 250 places que s’oferien. 
Per aquest motiu la comis-
sió d’escolarització de Sant 
Celoni va proposar ampliar 
fins a tres les línies edu-
catives de l’escola pública 
Pallerola. 

L’opció va ser consensuada 
pels diferents centres de 
la vila, així com també per 
l’Ajuntament i el Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
L’escola, en principi, no ha 
de tenir problemes d’espais, 
ja que, a més, és contempla 
una ampliació de l’escola per 
poder implantar el model 
3-16 (des de P-3 fins a quart 
d’ESO) a partir del curs 
2013/2014. El Departament 
d’Ensenyament ja ha licitat 
la redacció del projecte que, 
actualment, està en procés 
d’adjudicació. D’altra ban-
da, el model d’escola 3-16 
ja és una realitat a l’escola 
La Tordera, que a partir del 
setembre oferirà dues línies 
a 1r d’ESO. 

D’altra banda, l’Ajunta-
ment de Sant Celoni ja ha 
cedit els terrenys adjacents a 
l’Institut Baix Montseny per 
construir l’edifici definitiu 
de l’escola Soler de Vilardell. 
Sant Celoni té tres escoles 
públiques (Josep Pallerola, 
Montnegre i Soler de Vilar-
dell) i tres de privades (Cor 
de Maria, la Salle i l’Avet 
Roig).

Divendres, 6 de maig de 2011
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Obre el nou 
menjador social 
de Mollet, impulsat 
per Càritas
EL 9 NOU

El nou menjador social de 
Mollet, impulsat per Càritas, 
ha obert aquest dilluns. El 
menjador, situat a la parrò-
quia de Plana Lledó (al car-
rer Cristòfor Colom) va tenir 
sis usuaris i preveu poder 
atendre’n més a mesura que 
avanci el projecte. A la foto-
grafia de la dreta, el mossèn 
Miquel Planas i diverses 
voluntàries atenen els usu-
aris del menjador, aquest 
dilluns.

El Circuit de 
Montmeló proposa 
una dia d’oci per a 
nens amb càncer
Montmeló

El Circuit de Montmeló orga-
nitza, aquest diumenge dia 8 
de maig, una jornada lúdica 
adreçada a nens malalts de 
càncer entre 6 i 15 anys i els 
seus familiars. L’activitat 
comptarà amb la presència 
de cinc dels protagonistes de 
la sèrie Polseres Vermelles, de 
TV3. Són Àlex Monner (Lleó), 
Igor Szpakowski (Jordi), Nil 
Cardoner (Roc), Mikel Igle-
sias (Ignasi) i Marc Balaguer 
(Toni).


