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La victòria de l’escola

ARENYS DE MAR

Hortsavinyà, el veïnat de Tordera en ple cor del Montnegre, commemora avui els deu anys de
recuperació del centre educatiu. L’escola rural es va aconseguir gràcies a la lluita i a la
constància d’un grup de famílies entestades a oferir una educació de qualitat als seus fills
T. MÁRQUEZ / Hortsavinyà

●

Si busquem l’escola
ideal, potser la trobarem
en ple cor del Montnegre.
Es troba al veïnat d’Hortsavinyà, que depèn administrativament de Tordera
i aplega masies i no més de
400 persones en uns 30
quilòmetres de territori
muntanyenc i boscós. El
centre està ubicat a una esplanada, on també hi ha
l’església i l’antic cementiri. Inicialment van ser
dos mòduls prefabricats
d’aquests que es veuen arreu, grisos i sense cap distintiu. Però la bona feina el
va transformar en una mena de caseta de fusta, com
aquelles dels contes, ben
adaptada al paisatge i amb
el pati més gran que mai
un infant es pugui haver
imaginat.
Aquesta escola, que actualment té sis alumnes
d’educació infantil i dotze
d’educació primària, treballa en només dues aules i
amb un nombre molt reduït de professors. Els infants s’agrupen per edats
diferents, però el seu rendiment no es veu afectat i
mantenen el nivell exigit.
L’horari també és diferent,
de nou del matí a dues del
migdia. Un servei que
avui, després de deu anys,
sembla d’allò més normal,
quan en realitat no fa tant
de temps que només la tossuderia de les famílies que
viuen a Hortsavinyà va fer
possible l’escola. L’escola
havia desaparegut els anys
seixanta, però mai no va
ser oblidada. Des de llavors, els fills de la gent
d’Hortsavinyà tenien l’obligació de desplaçar-se
lluny de casa per començar els estudis. La situació

Volen crear un centre de rehabilitació a la
residència geriàtrica municipal
●

L’Ajuntament d’Arenys de Mar està estudiant la
posada en marxa d’un centre de rehabilitació a la
planta baixa de l’edifici de la residència geriàtrica
municipal aprofitant la convocatòria de l’edició dels
fons estatals per a l’ocupació i la sostenibilitat local
(FEOL) del 2010, que destinarien al municipi 1,5
milions d’euros. La creació d’aquest centre evitaria
que molts dels usuaris s’haguessin de desplaçar a
d’altres llocs per fer la rehabilitació. La regidoria
d’Urbanisme està treballant en els projectes que
s’hauran de dur a terme dins de l’any 2010. Entre les
altres propostes que podrien incloure’s a la convocatòria hi ha la renovació dels quadres elèctrics del
CEIP Joan Maragall o l’eliminació de les barreres arquitectòniques d’alguns carrers, d’acord amb els criteris establerts pels fons estatals. / E.F.

CALELLA

El Cor Harmonia Calellenc adapta el clàssic
de Dickens «Conte de Nadal»
● Coincidint amb l’adaptació cinematogràfica
d’animació del Conte de Nadal, que està arrasant als
cinemes catalans, el Cor Harmonia Calellenc estrena
a la Sala Mozart de Calella el proper divendres 18 de
desembre la seva particular versió musical del clàssic de Charles Dickens. La història del vell usurer a
qui visiten els tres esperits dels nadals del passat,
present i futur perquè rectifiqui una vida plena
d’egoisme compta en aquesta ocasió amb el tenor
Albert Deprius com a protagonista. Als intèrprets del
Cor Harmonia Calellenc s’hi afegeix els de l’Orquestra de Cambra Harmonia. La direcció musical
de la peça és de Jordi Feliu i la direcció escènica correspon a Albert Salvanyà. / EL PUNT

L’escola rural d’Hortsavinyà, fotografiada ahir, forma part d’un paisatge esplèndid. / T.M.

Una festa per celebrar-ho
● Avui, alumnes i pares de l’escola rural d’Hortsavinyà obren les portes del
centre per mostrar-lo a tothom que vulgui compartir-ho. A les onze del matí
es partirà amb la celebració, que anirà a
càrrec dels mateixos alumnes de l’escola, que faran de mestres de cerimònies. Tot seguit, es donarà veu a diferents persones que han passat pel centre i que compartiran els records i les

es va mantenir amb més o
menys fortuna fins que a
final dels anys noranta un
grapat de pares van decidir
enfrontar-se a la situació i
reclamar que es normalitzés.
De fet, van ser dos anys
intensos de negociacions i
de convèncer diferents administracions per solucionar-ho tot plegat. El procés
va reclamar molta, moltís-

vivències dels deu anys d’història i
després els infants interpretaran una
peça teatral. Un cop acabada la representació es podrà fer la visita pertinent
a les instal·lacions del centre, on hi
haurà exposades fotografies i treballs
dels nens. Finalment, com no pot faltar
en una festa de commemoració, les famílies convidaran els assistents a un
petit refrigeri.

sima, paciència. Mentre el
Departament d’Educació
no es decidia a habilitar un
espai, el curs escolar va
començar fent les classes
als alumnes a l’església
d’Hortsavinyà. Poc després es va passar del temple a un espai cedit per la
família de Mas Portell. Finalment, el curs 2000/01
van arribar els esperats
mòduls i l’escola va co-

MATARÓ

Antoni Graupera és reescollit president del
Gremi d’Hostaleria de Mataró i el Maresme

mençar a funcionar amb
normalitat. Des de llavors i
fins ara l’escola rural
d’Hortsavinyà continua
fent camí i, com diuen les
mestres: «És un lloc situat
enmig de la natura, això ja
comporta un ambient sa,
que porta implícit, el benestar, l’harmonia i la pau
necessària per crear un entorn de treball on la màgia
també hi té cabuda.»

● El restaurador de Llavaneres i propietari del restaurant Vila Minerva va ser reescollit president del
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme. La junta que acompanyarà Graupera ha buscat l’equilibri territorial dels
seus membres, la meitat són nous i s’hi
ha afegit joventut, quatre de les noves
incorporacions tenen menys de 35 anys.
En el discurs de presa de possessió, Antoni Graupera va comentar que «aquests no són moments per abandonar l’entitat» i va encoratjar els assistents a relacionar-se més amb la societat, amb les
administracions i a treballar per aconseguir la tan desitjada nova escola del gremi. / EL PUNT

LL.M. / Sant Vicenç de Montalt
● Amb el nom Sant Vice-

nç Decideix s’ha creat la
comissió ciutadana que organitzarà una consulta sobre la independència de
Catalunya al municipi el
proper 25 d’abril. La comissió va sorgir d’una assemblea en què van participar uns 80 veïns de la població i en què es van crear
les comissions de treball

per muntar la consulta popular. Els promotors van
valorar molt positivament
l’assemblea, tant per l’aforament aconseguit com
per la participació activa
que hi va haver. «Aquest
fet constata l’interès, la
implicació i la il·lusió dels
santvicentins en el projecte que tot just acaba de néixer», destaquen en una nota.

el 80% dels
problemes
de fertilitat
tenen solució

81((1,62

Informa-te’n a
www.infertilitat.cat

132149-979954G

Sant Vicenç de Montalt
també farà una consulta
sobre la independència

Telèfon d’informació: 93 861 18 28
Clínica Mútua del Carme, Granollers
Consultori a Mataró. Carrer Iluro, 28

PUBLICITAT

826104-984209®

PUBLICITAT

Centre de reproducció assistida

A prop teu

Menús de grup, familiars i d’empresa
Gran sopar de Cap d’Any
Can Baladia s’adapta a l’economia actual
Informi-se’n
INFORMACIÓ I RESERVES:
Passeig Baró de Viver, 56 · 08310 Argentona
Tel. 93 797 40 08 - El Maresme - Barcelona
www.baladia.cat

