Dimarts, 20 de juliol de 2004 ■ Diari de Girona

La Selva

4
BALANÇ

Arbúcies recupera la normalitat després de
l’Acampada Jove i en fa una bona valoració
L’alcalde, Roger Zamorano, afirma que és una bona eina de promoció de la vila

pecte, assegurà que pels primers comentaris d’aquest
col·lectiu, el fet de dividir la
zona d’acampada va afavorir positivament els comerços, ja que
els assistents es van distribuir
de manera més homogènia per
tot el municipi.
Preparant el desè aniversari

M.Noguer/J.C, Arbùcies

La població d’Arbúcies torna a
la normalitat després d’un cap
de setmana ple de música, debats i catalanitat. Des de l’organització de l’Acampada Jove
d’Arbúcies, JERC, s’afirma que
prop de 30.000 persones van
assistir als diferents actes que
s’han organitzat en motiu
d’aquesta novena edició de
l’Acampada Jove els passats
dies 15, 16 i 17 de juliol i prop de
10.000 es van quedar a dormir a
les diferents zones d’acampada
habilitades. L’assistència, el
debat polític generat i l’ofer ta
musical d’enguany es valoren
molt positivament tant per part
de l’organització com per
part del consistori de la localitat.
Segons l’alcalde de la població, Roger Zamorano (ERC),
aquest festival és una bona possibilitat per a la promoció del poble alhora que és un punt de referència del debat polític i dels
moviments associatius juvenils.
En aquest aspecte, destaca que
la població està molt contenta
d’acollir una celebració d’aquestes característiques tot i la
complexitat inicial d’infraestructures que aquest esdeveniment pot suposar.
Destaca especialment la ne-

Involucrar
entitats de la vila
és un dels
objectius marcats
per l’any vinent
■

DdeG

ACAMPADA. Els joves de diferents punts de Catalunya i l’Estat van omplir Arbúcies durant el cap de setmana.

cessitat d’haver hagut de reduir
l’antiga zona d’acampada a causa de les obres de construcció
del pavelló poliesportiu de la localitat.
Aquest fet, va obligar l’organització a dividir la zona d’acampada en dos i habilitar els
terrenys privats de la Zona de
Can Pol, allunyada uns 3 quilòmetres de la zona de concerts.
Per això, des de la JERC, es va
garantir una línia d’autobús gratuïta que traslladava els assistents d’una zona a l’altra. Segons
Zamorano, aquest fet no va provocar cap problema de segure-

tat i es va aconseguir desplaçar
sense problemes als assistents.
D’altra banda, i per garantir la
neteja viària dels diferents carrers d’Arbúcies, durant tot el
cap de setmana es van contractar 3 persones més del servei de
neteja, que s’encarreguessin
d’aconseguir una neteja diària
de la via pública, així com una
ràpida gestió una vegada acabat
el festival.
Al llarg del dia d’ahir es demuntaven les últimes infraestructures de les zones habilitades pels diferents actes i, durant
tota la setmana, l’organització

netejarà els terrenys d’acampada que, segons Zamorano, seran
super visats per l’Ajuntament.
L’alcalde també va afegir que
s’ha lluitat per garantir el respecte al medi ambient i s’ha
augmentat el número de contenidors disponibles a la zona d’acampada. Va afegir que per a la
localitat el fet d’acollir una
acampada d’aquestes característiques suposa un augment de
clients pels diversos establiments comercials i hotelers de
la vila.
Tot i no haver fet, encara, una
valoració definitiva d’aquest as-

Zamorano afirmà que de cara
al setembre es vol fer una valoració profunda junt amb l’organització per fer un balanç de l’edició d’enguany i començar a
posar les primeres idees per a
l’edició del proper any, que serà
especial, ja que l’Acampada Jove
celebrarà el seu 10è aniversari.
Zamorano afirmà que Arbúcies
té la voluntat de continuar la relació amb les JERC i esdevenir,
altra vegada, l’escenari d’aquesta festa. Tot i així, considera que
hi ha temes que cal millorar i potenciar, com poden ser tot el
tema de la sostenibilitat medioambiental i la participació de les
entitats municipals a l’Acampada Jove.
Per la seva banda, l’organització manifestà la forta complexitat del municipi d’Arbúcies a
l’hora d’organitzar l’acte i recalcà la integració del municipi
al festival. Enguany, a més, la selecció musical va ser del gust de
molts dels campistes, que van
poder passar de la música dels
Pets a la de Lluís LLach,
La novena edició de l’Acampada Jove va finalitzar dissabte, l’acte polític central el van
protagonitzar, Joan Puigcercós
i Josep Lluís Carod-Rovira. En
aquest acte hi van haver les
salutacions de les delegacions
juvenils polítiques internacionals vingudes d’Irlanda (Sinn
Féin), Còrsega (Corzica Nazione), País Basc (Gazte Abertzaleak i Segi) i Galícia (Galizia
Nova). Després d’aquest cap
de setmana, Arbúcies torna a
la normalitat fins al proper cap
de setmana, que celebrarà la
seva Festa Major.

TORDERA

La Generalitat farà dues escoles noves abans de tres anys
L’acord al qual s’ha arribat amb l’Ajuntament també contempla reformes a l’escola Ignasi Iglésias
J.C., Tordera

L’Ajuntament de Tordera i el
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya van
arribar a un acord per a la construcció de dues noves escoles
públiques d’educació Infantil i
Primària al municipi, i la reforma de l’actual Ignasi Iglésias
durant els propers tres anys.
Tal com es desprèn de les trobades realitzades entre l’alcalde i la regidora d’Ensenyament
amb la consellera d’Educació i
amb els responsables dels diferents departaments de la Conselleria, es va acordar realitzar
tres actuacions diferents en
l’àmbit educatiu del municipi
per als propers 15 anys. D’aquesta manera es garanteix que
el municipi pugui donar cober-

Amb els nous
centres es podrà
cobrir la demanda
que es produeixi
durant 15 anys
■

la previsió és construir-lo entre
els anys 2005 i 2007.

tura a la demanda que es produeixi tant de nounats com de
nouvinguts a la localitat
La primera actuació que es
preveu és la instal·lació immediata d’una nova escola de dues
línies (dues aules per curs) de
tipus industrialitzat com les que
s’han instal·lat a Sant Cugat del
Vallès, les Franqueses o Cabrera.

Reformes importants

Escola industrialitzada

El fet que es tracti d’una escola industrialitzada permet
que la construcció sigui molt
més ràpida que una escola d’obra i per aquest motiu, segons
va afirmar el Depar tament de
Serveis Territorials d’Educació,
es podria posar en funcionament al setembre de l’any 2005.
En qualsevol cas, la previsió
per aquesta data és donar cabuda als cursos de P3, P4 i P5. De
cara al curs 2006/2007, l’escola
industrialitzada podrà acollir els
alumnes de Primària i, d’aquesta manera, evitar la massificació
d’alumnes que actualment pateix el col·legi Ignasi Iglésias.

J.C.MAS

ELS TERRENYS. Un dels nous centres es farà al costat del pavelló.

La segona actuació que es va
acordar és la signatura d’un
conveni entre l’Ajuntament i la
Generalitat que permeti la construcció d’una escola pública a la
zona del Mas Ros.
Des de fa uns mesos, tant l’Ajuntament de Tordera com els
professionals de l’actual escola

Ignasi Iglésias i els responsables del Departament d’Educació han treballat en el projecte
bàsic del nou equipament que
estarà situat al costat del pavelló poliesportiu municipal.
El nou col·legi també donarà
cabuda a dues aules per curs
d’educació Infantil i Primària, i

Finalment, la tercera actuació
acordada és la reforma i millora de l’actual escola Ignasi Iglésias, de manera que pugui acollir una línia per a cada curs d’educació Infantil i Primària.
Aquesta reforma tindrà lloc una
vegada s’hagin distribuït tots
els alumnes entre els dos nous
equipaments, a finals del 2007.
La reforma a l’actual Ignasi
Iglésias permetrà que l’edifici
que avui acull els alumnes de
par vulari de les escoles (al carrer Alcalde Vendrell) sigui de
propietat municipal i es pugui
destinar a diferents usos.

L’Ignasi Iglésias
comptarà amb una
línia per a cada
curs de Primària
i Infantil
■

