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L’escola Vilamagore, de Sant Pere, ocupa un edifici escolar de dues línies, però només en fa servir la meitat

El Departament calcula que a Sant Pere només hi haurà demanda per a dos grups el curs vinent

Ensenyament es planteja tancar 
l’aula de P-3 a l’escola Vilamagore

Sant Pere de Vilamajor

Josep Villarroya

El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat està 
valorant la possibilitat de 
tancar l’aula de P-3 per al 
curs 2013/2014 a l’escola 
Vilamagore, de Sant Pere de 
Vilamajor arran de la previ-
sible reducció de la demanda 
de places del primer curs 
de preescolar al municipi. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, el Departament cal-
cula que l’any vinent només 
hi haurà demanda per a dos 
grups de P-3 i una de les 
alternatives que es planteja 
és no obrir la preinscripció a 

l’escola Vilamagore i mante-
nir els dos grups de l’escola 
Torre Roja.

Ensenyament encara no 
ha pres cap decisió defini-
tiva, però segons diverses 
fonts consultades per EL 9 
NOU, la comunicarà aviat. 
De fet, la direcció de l’escola 
Vilamagore té una entrevista 
concertada als Serveis Terri-
torials del Maresme-Vallès 
Oriental i l’alcalde de Sant 
Pere, Martí Artalejo, ja ha 
tingut una reunió amb els 
responsables d’Ensenyament 
dimarts d’aquesta mateixa 
setmana. L’alcalde no ha vol-
gut parlar sobre el contingut 
de la trobada perquè con-

sidera que el Departament 
l’ha de comunicar abans a la 
direcció de l’escola. Artale-
jo diu, però, que la decisió 

última correspon a Ense-
nyament i l’Ajuntament no 
hi té competències. Per la 
seva banda, la directora de 
l’escola Vilamagore, Eugè-
nia Fornaguera, diu que el 

Departament ha expressat 
la voluntat de no tancar l’es-
cola, però que si es confirma 
la davallada de la demanda 
deixarà d’oferir P-3 el proper 
curs. La resta d’alumnes, 
però, podran continuar amb 
normalitat al mateix centre.

El futur de l’escola 
Vilamagore, que va obrir 
l’any 2005 i ocupa un edifici 
pensat per a una escola de 
dues línies del qual només 
en fa servir la meitat, es va 
començar a qüestionar arran 
d’una carta que el Depar-
tament d’Ensenyament va 
fer arribar a l’Ajuntament 
a mitjan juliol. En aquesta 
carta el director dels Serveis 

Territorials, Josep-Vicent 
Garcia, explicava que les 
dades demogràfiques de Sant 
Pere confirmen la tendència 
a la baixa del nombre de pos-
sibles alumnes a curt, mitjà 
i llarg termini i que aquesta 
davallada es veuria reflectida 
en la no-consolidació de l’es-
cola Vilamagore. L’ampliació 
de l’escola Joan Casas, de 
Sant Antoni de Vilamajor, a 
més, reduirà previsiblement 
la demanda de famílies del 
municipi veí que inscriuen 
els seus fills a les escoles de 
Sant Pere. Davant d’aquesta 
situació i arran de la manca 
de recursos econòmics Ense-
nyament va decidir no fer 
el nou edifici de l’institut 
de Sant Pere i traslladar els 
alumnes progressivament 
als espais buits de l’escola 
Vilamagore, on conviuran 
alumnes de Primària i de 
Secundària. La mesura ve 
afavorida pel fet que l’escola 
Vilamagore i l’institut ocu-
pen terrenys molt propers.

LES FAMÍLIES                       
ES MOBILITZEN

La possibilitat que no s’ofe-
reixin places de P-3 a l’escola 
Vilamagore el proper curs ha 
provocat la mobilització de 
les famílies dels alumnes que 
al mes de maig van consti-
tuir l’associació Vilamagore 
Endavant, per defensar la 
continuïtat del centre. Els 
seus impulsors alerten que 
no oferir P-3 implicarà, a la 
llarga, el tancament de l’es-
cola, de la mateixa manera 
que està passant a l’escola 
Nicolás Longarón de Mollet. 
Per això han engegat una 
campanya de recollida de 
suports a través d’internet 
i han elaborat una llista 
de famílies amb fills que 
el curs vinent haurien de 
començar a P-3 i que volen 
fer la preinscripció a l’escola 
Vilamagore. L’associació tem 
que darrere de la decisió hi 
ha la voluntat d’Ensenya-
ment de tancar una escola 
que funciona amb un sistema 
educatiu alternatiu, sense lli-
bres de text i sense deures.

La direcció del 

centre mantindrà 

una trobada 

dimarts amb els 

Serveis Territorials

Divendres, 7 de desembre de 2012
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Montornès aprovarà dijous 
vinent el projecte executiu  
del nou institut Marta Mata

Sant Celoni asfaltarà 
parcialment quatre 
carrers la setmana entrant

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de 
Montornès té previst apro-
var en la sessió de dijous 
vinent el projecte executiu 
del nou edifici de l’institut 
Marta Mata. El projecte de 
construcció es va adjudicar 
a l’agost a l’empresa cons-
tructora Bigas Grup, SL, de 
Granollers, per un pressu-

post de tres milions d’euros, 
xifra que representa un 40% 
menys del preu inicialment 
previst, que era de 5,1 mili-
ons.

El període d’execució 
d’obres previst és de sis 
mesos, amb la qual cosa, el 
nou centre podria entrar en 
servei durant el proper curs 
escolar, 2013/2014. El Marta 
Mata està en barracons des 
de l’any 2005.

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Celoni 
asfaltarà a principis de la set-
mana entrant alguns trams 
de quatre carrers on el pavi-
ment s’havia anat degradant 
amb el pas del temps. Les 
actuacions es faran a l’avin-
guda de la Pau, a l’alçada 
del carrer Donoso Cortés; 
al carrer Lluís Companys, a 

l’alçada de Pompeu Fabra; 
el carrer Santiago Rusiñol, 
entre el carrer Olzinelles 
i el pas soterrat i el carrer 
Girona, a la cantonada amb el 
carrer València.

Segons fonts municipals 
en alguns carrers s’ha actuat 
reiteradament amb asfalt en 
fred, però ara cal una actua-
ció amb asfalt en calent per 
resoldre definitivament els 
problemes.


