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Pares, mares, familiars i alumnes es van manifestar aquest diumenge al matí pels carrers de Sant Celoni reclamant l’edifici nou de l’escola Soler de Vilardell

L’AMPA reclama la nova escola i rebutja l’alternativa de posar més barracons

Unes 200 persones en la caminada 
pel Soler de Vilardell de Sant Celoni

Sant Celoni

Laia Coll

Unes 200 persones, convoca-
des per l’Associació de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPA) 
de l’escola pública Soler de 
Vilardell de Sant Celoni, 
s’han manifestat aquest diu-
menge per reclamar la cons-
trucció del nou edifici que la 
Generalitat ha ajornat sense 
data. Amb pancartes i crits, 
els manifestant expressaven 
la seva oposició a la possibi-
litat d’instal·lar més mòduls 
prefabricats. 

Davant la negativa de 
l’AMPA a posar més mòduls 
com proposa el Departament 

d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment, la setmana passada 
es va crear una comissió 
formada per representants 
de les famílies, direcció de 
l’escola, un arquitecte muni-
cipal, tècnics d’ensenyament 
i la regidora d’Ensenyament, 
Júlia de la Encarnación. 
Aquesta comissió estudiarà 
diverses possibilitats per al 
proper curs una de les quals 
és el trasllat de l’escola al Sax 
Sala, com demana un sector 
de les famílies. La possibili-
tat de repartir els alumnes 
entre totes les escoles de 
Sant Celoni està totalment 
descartada. Ensenyament ha 
assegurat la continuïtat del 

Soler de Vilardell com a esco-
la i aquesta opció no entra a 
les previsions de ningú. 

L’AMPA ha mostrat la seva 
preocupació pel futur del 
centre docent i assegura que 
seguirà lluitant. L’associació 
s’oposa a més mòduls perquè 
no són les millors condicions 
pels seus fills. En concret, 
consideren que la instal·lació 
d’un nou mòdul al camp de 
futbol per fer-lo servir com a 
menjador implicaria que els 
alumnes sortissin de l’escola 
per anar a dinar. Actualment 
els nens ja han de sortir a fer 
el pati i educació física fora 
de l’escola per manca d’espai. 
A banda, asseguren, que si 

ara es posa un nou mòdul el 
cicle estaria pràcticament 
acabat perquè només faltaria 
una classe per incorporar 
i això, segons l’AMPA, pot 
implicar que no es construís 
l’edifici definitiu.

El proper 11 de desembre 
l’AMPA es reunirà amb Ense-
nyament per reclamar solu-
cions i el dia 17 hi haurà una 
trobada entre el Departament 
i l’Ajuntament. A la camina-
da, que va arribar fins a l’en-
trada de l’autopista, parant 
uns minuts la circulació, hi 
van assistir representants de 
tots els partits polítics que 
conformen el consistori (PSC, 
CiU, CUP i ICV-EUiA). 

El Consorci 

Teledigital de 

Mollet critica 

la sortida de la 

Llagosta

La Llagosta

EL 9 NOU

El Consorci Teledigital 
Mollet (CTM) ha criticat la 
decisió de l’Ajuntament de la 
Llagosta d’abandonar l’orga-
nisme que gestiona el canal 
de televisió Vallès Visió. En 
un comunicat, el consorci 
recorda que en els dos dar-
rers anys ha fet un esforç 
econòmic per reduir la des-
pesa en un 37% i per això la 
Llagosta ha passat de pagar 
132.575 euros l’any 2011 a 
pagar-ne 82.146 l’any 2013.

El president del consorci 
i alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, ha dit que des de 
la constitució del consorci, 
fa sis anys, “la diferència de 
colors polítics dels diferents 
ajuntaments mai ha estat 
motiu de polèmica”. Des del 
consorci s’ha advertit, a més, 
que si la Llagosta se’n surt, 
haurà de pagar uns 150.000 
euros de les nou quotes que 
té pendents de pagament, el 
rènting de les instal·lacions 
que acaba l’agost del 2014 
i dels sis mesos que ha de 
romandre al consorci des de 
la comunicació oficial de la 
sortida efectiva,

Vallès Visió no descarta 
que la sortida de la Llagosta 
faci plantejar a mig termini 
una renegociació del contrac-
te amb la productora Lavínia. 
El consorci recorda que la 
gran majoria del personal 
del canal és de l’àrea del Baix 
Vallès.

Per la seva banda, la porta-
veu del PP a l’Ajuntament de 
Montornès, Cristina Tarrés, 
ha reiterat la petició que ja 
va fer fa dos anys en el sentit 
que els dos canals de Mollet i 
Granollers s’haurien de fusi-
onar per reduir despesa.

Els síndics locals firmen a Mollet un 
manifest contra els desnonaments
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

En una reunió que es va fer 
dijous passat a l’Hospital 
de Mollet, el Fòrum dels 
Síndics de Greuges Locals 
de Catalunya va aprovar un 
manifest per reclamar políti-
ques de promoció d’habitat-
ge social i mesures urgents 
per afrontar els desnona-
ments. El manifest proposa 
als ajuntaments “l’adopció 

d’acords perquè les instànci-
es competents, mentre no es 
reformin les actuals, injustes 
i obsoletes lleis hipotecàries, 
s’adopti, urgentment, per 
decret llei una moratòria 
que paralitzi tots els proce-
diments en marxa per un 
període de dos anys, sense 
perjudici de cercar mesu-
res, ajuts i alternatives que 
minorin i solucionin el dolor 
i el drama de tantes i tantes 
famílies (moltes d’elles ja 

desnonades)”. L’acte, presen-
tat pel responsable de quali-
tat i docència de l’Hospital, 
Josep M. Ibàñez, la presiden-
ta del Fòrum, Glòria Valeri i 
el síndic personer de Mollet, 
Vicenç Vilà, va incloure una 
ponència de Vanessa Valiño, 
presidenta de l’Observatori 
dels Drets Econòmics, Socials 
i Culturals (DESC) i Míriam 
Andreson, professora de 
Dret Civil de la Universitat 
de Barcelona.


