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Els pares d’una escola de
Tordera no hi portaran els
ﬁlls si no marxa la directora
 Els nens, que no van al centre des de divendres passat, s’estan en una
masia durant l’horari escolar  Discrepen amb el model que imposa
TORDERA | JORDI VERA

L’Ampa de l’escola rural d’Hortsavinyà de Tordera ha decidit que
no tornarà a portar els seus ﬁlls al
centre ﬁns que la directora no dimiteixi o la traslladin a un altre indret, segons recollia dimarts Ràdio
Tordera i van conﬁrmar ahir des de
l’Ampa. Segons va explicar la presidenta dels pares, Carme Pascual, els nens ja no van a l’escola des
de divendres passat i durant l’horari escolar s’estan en una masia vigilats per diferents pares. El principal problema que tenen els pares és que no estan d’acord amb el
model d’escola que imposa la directora i consideren que «ha estat
negligent» en la seva feina, «posant
per davant interessos personals».
Es tracta d’una escola singular,
ja que és d’àmbit rural i, per tant,
té un funcionament diferent a la
resta. En aquest sentit, el centre té
actualment tres mestres i només 23
alumnes, de 3 a 12 anys, que estan
repartits en dues aules diferents.

Pascual va explicar que des de
fa tres anys, l’escola té un equip docent permanent, format per tres
mestres, però a principis d’aquest
curs, la directora va decidir prescindir d’una de les professores de
l’equip i es va buscar una substituta. Segons Pascual, aquí van
«començar els problemes» i es va
trencar el model escolar que hi havia hagut ﬁns al moment. «Per alguna raó va decidir prescindir,
sense donar explicacions i d’una
manera no clara, d’una professora del centre, que estava molt ben
valorada», va dir Pascual. El canvi, segons els pares, va fer que
l’escola deixés de funcionar com
ho havia fet ﬁns aquell moment i
que «els nens baixessin el rendiment».
Pascual va afegir que la decisió
la va prendre per «una diﬁcultat
personal». «Va posar per davant la
seva situació personal als interessos del centre i els nens», va manifestar. Allò va fer que els pares co-

mencessin a discrepar i van demanar-li que dimitís.
Després de la pressió dels pares,
segons va explicar la presidenta de
l’Ampa, a ﬁnals de gener la directora els va anunciar que s’agafava
la baixa i que el curs vinent ja no
seguiria, de manera que la qüestió quedava solucionada. La nova
professora que havia entrat a l’escola també va agafar la baixa. «Van
venir dos substituts i va tornar
l’escola que havíem tingut abans»,
va assegurar Pascual.
Fa pocs dies, però, la directora
va agafar l’alta i torna a ser al centre. «Ara, ha decidit tornar per
una altra història personal, que és
que deixaria de cobrar uns complements del sou si seguia de baixa», va explicar. Per tot això, doncs,
els pares en una assemblea han
decidit que no portaran els seus
ﬁlls ﬁns que no plegui la directora. Ara, però, esperen una trobada
amb el Departament d’Ensenyament per trobar una solució.

UnitspelCAP reclama reobrir els
centres i investigar el cas de Breda
 La plataforma llegeix un

manifest on critica Salut i
reclama als ajuntaments
que es mobilitzin
BREDA | E.B./DdG

La plataforma ciutadana UnitspelCAP torna a reclamar ara a través d’un manifest que es reobrin
els CAP (Centres d’Atenció Primària) de la Selva interior que
van tancar-se el setembre del 2011
durant la nit pel canvi de sistema
de les urgències nocturnes. I per
això reclamen que els ajuntaments
i els partits que conformen el ple

aprovin una moció que ells els
enviaran, ja ho han entrat per registre a Breda on s’exigeixi en primer lloc la reobertura dels dispensari però també, que reclamin al Departament de Salut que
obri una investigació sobre el cas
del mort de Breda.
Cal recordar que segons la plataforma UnitspelCAP va morir en
estar tancat el dispensari i haver arribat tard els serveis d’emergència,
fets que des del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) asseguren que es va actuar correctament
i també, des de Salut. Tot i això, insten als ajuntaments de la Selva interior que es presentin com a acu-

Sils Lliuren els premis
del 23è Concurs literari
de Narració Curta
 Sils ha lliurat els premis de la 23
edició del Concurs de Literari de Narració Curta i que posen èmfasi en els
joves. Entre els guanyadors hi ha en
la categoria A Xènia Sala, Carla
Creus; en la B, Xènia Ribas i Mar Miralles; en la C: Afra Camós i Cristina
Casadellà; en la D Carla Pons i Pau
Amargant; en la E Alba Giol i Aina
Ruiz i la F va ser per a Laura Ròdenas
i Estel Marquès. Els adults premiats
són: Pol Bordas i Àngel Fabregat.
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sació davant del jutjat de guàrdia
o ﬁscalia per aquest cas.
I ﬁnalment, denuncien que hi
ha «manca de transparència» per
part de Salut des que es van tancar
els CAP a la Selva interior i també,
els insten a fer la insubmissió ﬁscal una pràctica comuna als ajuntaments de la Selva i així «no passin diners a l’estat espanyol ni a la
Generalitat ﬁns que els drets dels
selvatans no estiguin garantits i els
Centres d’Atenció Primària oberts».
A través d’un manifest llegit dilluns
davant l’ajuntament de Breda es
van aplegar diferents vilatants i
membres de la plataforma que
reclamen la ﬁ de les retallades.
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Blanes apujarà un 95%
la quota mensual de les
llars d’infants públiques
 Està previst que la quota

passi dels 100 euros als 195
euros al mes i, a més, també
s’apujarà la matrícula

Demà se celebrarà una
jornada de portes obertes
als tres centres perquè els
pares vegin les instal·lacions

BLANES | JORDI VERA

que paguen els usuaris al preu
real que té el servei. De fet, això és
el que pretén l’executiu municipal
en aquest i d’altres àmbits per fer
front a la difícil situació econòmicament que té el consistori. En el
cas de les llars d’infants, s’havia
apuntat que el preu real de cada
plaça és d’uns 400 euros al mes.
Per altra banda, l’Ajuntament ha
decidit no aplicar els criteris més
restrictius per poder obtenir una
plaça a les llars d’infants públiques
que havia anunciat fa unes setmanes. El consistori ha aprovat per
junta de govern local les normes
per a les escoles bressol, on hi ha
els criteris per accedir-hi i no hi
consta l'obligatorietat que els dos
progenitors treballin. Els criteris
aprovats, doncs, són els estàndards. En relació amb això, també
s’havia apuntat que la manca de
demanda a causa dels criteris més
restrictius podia fer tancar dues de
les llars, però amb el canvi es probable que no passi.

Blanes apujarà ﬁnalment la quota mensual de les llars d’infants públiques ﬁns a un 95% respecte el
que es pagava ﬁns ara, ja que el
preu passarà dels actuals 100 euros ﬁns a 195 euros al mes, segons
van conﬁrmar ahir fonts municipals. En aquest preu, però, caldrà
afegir la quota de material i la
matrícula, que també s’incrementaran, tot i que des de l’Ajuntament no van facilitar els preus ﬁnals. Per altra banda, demà està
previst que se celebri una jornada
de portes obertes a les tres llars
d’infants de la localitat, que estan
a la Plantera, al barri de Can Borell
i a Ca la Guidó, perquè els pares
puguin conèixer els preus ﬁnals i
veure les instal·lacions. Serà de les
onze a la una del migdia.
Des del govern, l’alcalde Josep
Marigó ja havia apuntat reiteradament la intenció d’apujar considerablement el preu de les llars
d’infants per tal d’acostar més el
EDMOND DANTES

Blanes acollirà
una exposició
sobre l’holocaust
nazi a Europa
de 1933 a 1945
BLANES | DdG

La concentració de dilluns a Breda.
CARLES COLOMER

Blanes acollirà l’exposició L’Holocaust Nazi a Europa: 1933-1945,
que ha estat cedida pel «Memorial
de la Shoah» de París, una institució que es dedica a transmetre el
testimoni de les víctimes directes
de l’extermini dels jueus a Europa.
La mostra recull cronològicament
textos, gràﬁcs i fotograﬁes que situen el visitant en aquesta etapa de
la història d’Europa; des del sorgiment i creixement del nazisme
ﬁns als processos de Nuremberg,
passant per la persecució i extermini. L’exposició serà a Casa Saladrigas des de demà ﬁns al 3 de juny.
L’exposició s’inaugurarà demà a
dos quarts de set de la tarda i anirà seguida per una xerrada a càrrec de Josep Calvet, de la Universitat de Lleida, que oferirà una
detallada aproximació sobre les
vies d’evasió a través dels Pirineus. Calvet centrarà el seu relat
històric en les vies d’evasió dels refugiats jueus a través dels Pirineus
gironins. L’acte inaugural comptarà, a més, amb la participació de
Maurice Lugassy, coordinador regional del Memorial de la Shoah de
París, així com amb les aportacions
de testimonis.

