
L’Ametlla del Vallès a les 9 h al Res-

taurant La Masia. Esmorzar d’empresa-

ris amb Francesc Xavier Mena.

Les Franqueses del Vallès a les 20 h 

a la masia Can Ribes. Xerrada col·loqui 

amb Joana Ortega.

Granollers a les 11.30 h al pavelló an-

tic. Míting central de la comarca amb 

Artur Mas.

Sant Celoni a partir de les 16 h carpa-

cafè a la plaça Comte del Montseny.

Xerrada per l’estat propi.

Sant Quirze de Safaja  a les 20.30 h xer-

rada amb gent gran i veïns amb Núria de

Gispert. 

Cardedeu a les 18 h a la Sala Sarau 

amb Núria Feliu.

St. Feliu de Codines a les 20 h a la 

Sala d’Actes Centre Cívic la Fonteta 

xerrada amb Ferran Mascarell.

La Roca del Vallès a les 20.30 h al 

Centre Cultural. Xerrada amb Ramon 

Espadaler.

Sant Fost de Campsentelles a les 20.30 

h a l’Ateneu. Xerrada amb Carles Cam-

puzano.

Granollers a les 21 h a la Fonda Eu-

ropa. Sopar-xerrada amb empresaris, 

amb Andreu Mas-Colell.

Bigues i Riells a les 19 h al Centre Cívic 

de Bigues. Xerrada amb Núria Bosch.

Sant Celoni  de 9.30 h a 12 h col·loqui 

a l’esplai de la gent gran i volta pel mer-

cat amb Josep Lluís Cleries.

L’Ametlla del Vallès d’11.30 h a 13.30 

h visita al comerç amb Josep Rull.

Granollers a les 13.30 h al Restaurant 

La Peixera de Sta. Carme. Dinar-Míting 

amb Josep Lluís Cleries.

Bigues i Riells a les 14 h al Centre Cí-

vic de Riells. Dinar-Míting amb Josep 

Rull.

Les Franqueses del Vallès a les 17.30 h 

al Casal d’Avis xerrada amb Josep Rull.

Sant Antoni de Vilamajor a les 19 h  al 

Casal d’Avis al carrer França amb Jo-

sep Rull.

Sant Antoni de Vilamajor a les 21 h al 

Patronat Xerrada amb Josep Rull.

Canovelles a les 11 h al Casal de la gent 

gran. Xerrada amb Josep Lluís Cleries.

Les carpes de CiU estaran als mercats i carrers de Granollers, Mollet, Sant Celoni, Montmeló, Mon-

tornès, Caldes, l’Ametlla del Vallès, Lliçà d’Amunt i Martorelles.
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Ensenyament no cedeix a les peticions i no farà l’escola nova aquest curs

Sant Celoni planteja un mòdul 
al camp d’esports per ampliar 
l’escola Soler de Vilardell
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La trobada d’aquest dijous a la tarda a Can Ramis on es van exposar els resultats de la trobada de dimarts

Sant Celoni

Laia Coll

El Departament d’Ensenya-
ment ha reiterat que no cons-
truirà el nou edifici de l’esco-
la Soler de Vilardell de Sant 
Celoni durant aquest curs 
per manca de diners, però sí 
que ha garantit la continuïtat 
de l’escola, ubicada a l’antic 
edifici del Puigdollers. La 
negativa implica que es posi 
en funcionament un pla B 
que passa per la ubicació 
d’un mòdul de petites dimen-
sions a l’entrada de l’escola, 
com proposa Ensenyament, 
o posar un mòdul al camp 
municipal d’esports –a pocs 
metres de l’escola– per utilit-
zar-lo com a menjador, opció 
que defensa l’Ajuntament.

Aquesta mesura seria, en 
principi, per un any ja que 
totes les parts implicades 
asseguren que continuaran 

lluitant perquè es constru-
eixi l’edifici que fa set anys 
que esperen. La proposta 
d’ubicar un mòdul a la pista 

poliesportiva permetria con-
tinuar fent totes les classes a 
l’escola. “El mòdul seria més 
gran i permetria millors con-

dicions que posar un mòdul 
a l’entrada que faria que els 
nens estiguessin més incò-
modes i en espais reduïts”, 

diu la regidora d’Educació, 
Júlia de la Encarnación. 
“Com a Ajuntament exigim 
la construcció de la nova 
escola, però és competència 
exclusiva del Departament. 
L’incompliment per part de 
la Generalitat del seu propi 
pressupost ens ha indignat 
a tots”, insisteix la regidora 
fent referència a la partida 
de 500.000 euros del pres-
supost de la Generalitat per 
a l’inici de la construcció 
aquest 2012. 

Aquest dijous, amb aques-
ta edició tancada, s’estava 
fent una assemblea a Can 
Ramis per donar a conèixer 
els resultats de la reunió 
d’aquest dimarts entre l’es-
cola, l’AMPA i l’Ajuntament 
amb Ensenyament, com a 
última opció per intentar 
que el departament canvi-
és el seu posicionament. A 
l’assemblea es va convidar 
el Departament a assistir-hi, 
però va declinar la invitació. 

Dins del programa de 
mobilitzacions, aquest diu-
menge s’ha convocat una 
caminada reivindicativa, 
organitzada per l’AMPA, que 
sortirà a les 10 del matí del 
pàrquing del pavelló muni-
cipal i arribarà a l’inici del 
carrer Doctor Trueta. Tant 
l’AMPA com l’Ajuntament 
han destacat la tasca peda-
gògica que s’està portant a 
terme a l’escola.  


