
BASES

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines de 

mida A-4, en format horitzontal, dins d’un sobre i amb les 

dades del nen/a: nom, cognoms, població, telèfon i edat.

2.- El tema és lliure i el material que s’utilitzi també 

(retoladors, llapis, colors, aquarel·la...).

3- De tots els dibuixos que arribin, un jurat n’escollirà dos 

cada mes que es publicaran a les pàgines infantils que el 

diari editarà mensualment. Els dos dibuixos publicats 

passaran a ser !nalistes. Tots els dibuixos !nalistes 

participaran a la gran !nal, que se celebrarà a !nals de 

juny del 2013.

Un jurat especialitzat escollirà el dibuix guanyador.

4.- El concurs es començarà el mes de novembre del 2012 i 

acabarà el juny del 2013.

6.- Lliurament. Els dibuixos s’han de fer arribar a la redacció 

d’EL 9 NOU a Granollers, c. Girona, 34, 1r. Els horaris 

d’o&cina són de 9 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda.

Voleu guanyar

quatre entrades

gratuïtes

per anar al

participeu al

Envieu els vostres

dibuixos abans del

25 de març

Els dibuixos

guanyadors sortiran

publicats en

l’edició del

dijous 28 de

març

Divendres, 8 de març de 2013
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Les famílies del Soler de Vilardell van fer diverses accions de protesta per demanar la construcció d’un edifici

Proposen un sol edifici per al centre de Primària i els Cicles Formatius

Sant Celoni s’ofereix per 
avançar els diners per fer 
l’escola Soler de Vilardell

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
està disposat a avançar una 
part important dels diners 
que costaria la construcció 
d’un edifici definitiu per a 
l’escola Soler de Vilardell “si 
es garanteix que la redacció 
del projecte i l’execució de 
l’obra es realitza el més aviat 
possible”, segons han infor-
mat fonts municipals. L’alcal-
de Joan Castaño i la regidora 
d’Educació, Júlia de la Encar-
nación, es van reunir aquest 
dilluns amb responsables del 
Departament d’Ensenyament 
a qui van traslladar aquesta 
proposta. 

“El nostre govern munici-
pal prioritza les inversions 
en educació i per això estem 
disposats a cofinançar la 

construcció d’un nou edi-
fici que doni resposta a les 
necessites educatives de Sant 
Celoni i la Batllòria”, assegu-
ra De la Encarnación. 

A banda, els representants 
municipals també van pro-
posar la construcció en un 
únic edifici per a l’escola 
de Primària i per a l’edifici 
previst per acollir Cicles 
Formatius. Aquest espai 
educatiu ha de “potenciar 
també l’oferta educativa 
de Formació Professional, 
ocupacional i continua 
del Baix Montseny”, diu la 
regidora. Compartir edifici, 
permetria reduir la inversió, 
ja que primer es prevenien 
dos edificis situats a tocar. 
Es tracta de “dues necessi-
tats educatives urgents” per 
al municipi, recorden des 
de l’Ajuntament. Amb tot, 

demanen que, tot i compar-
tir edifici, els usos haurien 
d’estar clarament separats. 
Segons fonts municipals, el 
govern ho va veure amb bons 
ulls i va assegurar que es pre-
sentarà un avantprojecte en 
una nova trobada que es farà 
durant la primera quinzena 
de maig.

“Hem insistit en la neces-
sitat urgent de la construcció 
d’aquest nou edifici, no dei-
xarem d’insistir i de lluitar 
per allò que per a nosaltres 
és una prioritat: garantir la 
qualitat de l’oferta educa-
tiva del municipi”, diu. “En 
moments com els actuals, de 
crisi i dificultats, des de les 
administracions hem d’apos-
tar per educar i formar als 
nostres nens i joves i dotar-
los d’eines per poder encarar 
el futur amb esperança”.

L’ANC i els sindicats 
es coordinen per fer 
accions a favor de la 
independència
Mollet del Vallès

L’Assemblea Nacional Cata-
lana del Vallès Oriental i els 
sindicats CCOO, UGT, USOC, 
USTEC, Unió de Pagesos i la 
Intersindical CSC van trobar-
se aquest dimarts a Mollet 
al vespre per avançar en el 
disseny d’accions conjuntes. 
Segons han informat fonts 
de l’ANC, es van apuntar 
diverses línies de treball com 
l’organització de xerrades 
que responguin preguntes 
com “Com a treballador, què 
obtindré amb la independèn-
cia?”, debats sobre el marc 
laboral català, treballar per 
convertir la diada del Pri-
mer de Maig en un acte per 
reivindicar, també, els drets 
nacionals o implicar el món 
laboral en actes a favor de la 
sobirania fiscal que es facin 
des d’organitzacions com 
l’Associació de Municipis per 
la Independència, Omnium 
Cultural o la mateixa ANC.

L’Ametlla 
impulsa la 
creació d’un 
consell de barris
L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
està tirant endavant la cre-
ació d’un consell de barris 
on hi hagi representants de 
totes les urbanitzacions i 
barris del poble. Es consti-
tuirà formalment en la pro-
pera assemblea de barris. De 
moment, el consell ja té con-
firmats els representants de 
les associacions de veïns de 
La Miranda, Pinar i Portús, 
Can Camp, Turons del Vallès, 
Sant Genís-les Roquetes-
Santa Creu, Sant Joan, la 
Sagrera i la Terrera. Queden 
pendents de confirmar els de 
l’associació de veïns del Ser-
rat i dels barris de Can Diví-
El Maset, Les Tires, Centre-
Eixample, el Raval i Pinar de 
Rosanes.

L’escola Vilamagore 
entrega més de 
1.300 firmes a 
Ensenyament
Sant Pere de Vilamajor

L’escola Vilamagore, de Sant 
Pere de Vilamajor, ha lliurat 
a la consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, i a altres 
alts càrrecs del Departament, 
un total de 1.340 signatures 
reclamant que es mantingui 
oberta la matrícula de P3 
per al proper curs escolar. A 
banda, la comunitat educa-
tiva defensa la continuïtat 
d’aquest centre destacant 
que hi ha almenys 27 famíli-
es amb un fill que farà P3 al 
curs vinent. D’aquestes, n’hi 
ha deu que ja tenen germans 
en aquesta escola. A banda, 
en els propers anys hi ha 17 
nens més que podrien anar 
a aquesta escola perquè ja hi 
tenen un germà. També van 
lliurar a la directora general 
d’Educació Infantil i Primà-
ria, Alba Esport, un dossier 
on s’explica el projecte edu-
catiu del Vilamagore. J.B.M.

Lectura del manifest 
del Dia Internacional 
de la Dona a 
Granollers i Mollet
Granollers

Granollers, Mollet i altres 
poblacions del Vallès Orien-
tal acolliran aquest diven-
dres i en dies posteriors 
actes per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona. 
Entre aquests, hi ha la lectu-
ra del manifest d’enguany. A 
Mollet, es farà aquest mateix 
divendres a les 12 del migdia 
a la plaça Major, davant de 
l’ajuntament. A Granollers, 
la lectura del manifest es 
farà diumenge a les 12 del 
migdia a la Porxada. Es com-
pletarà amb l’actuació de la 
coral de famílies de l’escola 
Pereanton, una performance 
a càrrec del Grup de Teatre 
Dones de Sant Miquel i dels 
nois i noies del Centre Obert 
Sud. Llista de tots els actes a 
l’agenda (pàgines 52 i 53).


