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TORDERA

La regidora d’Ensenyament en
funcions de l’Ajuntament de Todera, M. Àngels Cayró (CiU), va
explicar que el Depar tament
d’Ensenyament de la Generalitat els havia comunicat que la
primera fase del nou CEIP La
Roureda del municipi torderenc, corresponent a les aules
d’educació infantil, que estava
prevista que estigués enllestida
al mes de setembre, «no hi estarà i tot el col·legi estarà acabat
el 30 de desembre». Els pares i
mares dels nens del col·legi van
protestar dijous passat, 7 de
juny, davant les portes de l’actual escola per aquesta situació
i pel fet de col·locar dos mòduls
prefabricats més per al curs vinent a l’espera de que s’acabi el
nou centre.
Per al curs 2005-2006 es van
col·locar els mòduls que de manera provisional havia d’acollir
les aules del col·legi actual del
barri de Sant Pere fins que es
construís el nou centre, previst
per al següent curs. Segons M.
Àngels Cayró, «el Departament,
per temes burocràtics no va fer el
col·legi per al curs 2006-2007 i
en una reunió amb ells i amb
membres del consell escolar a l’abril del 2006 ens van fer la promesa que al setembre del 2007
estaria acabat».

El nou CEIP la Roureda no estarà llest per
al curs que ve i s’acabarà al desembre

Mòduls provisionals

SITUACIÓ. El nou col·legi ocuparà una parcel·la situada darrere del carrer Enric Granados del barri de Sant Pere.

Les últimes dades són que la
primera fase en què s’havien de
construir les aules d’educació
infantil i que havia d’estar al setembre no estarà, i que el
col·legi estarà tot acabat al desembre d’aquest any. Per al curs
vinent es col·locaran de manera

provisional dos mòduls més per
acollir els cursos de quart i cinqué fins que estiga enllestit el
nou col·legi.
L’adjudicació del contracte
de la nova escola es va fer pública al mes de desembre del

OPINIÓ

Pares d’alumnes de l’actual centre del barri de Sant Pere es manifesten per la situació

CARLES COLOMER

ELECCIONS NARCÍS Serra

Sóc un falangista
i me’n vaig d’excursió
l 27 de maig
hi va haver
eleccions
municipals
als
8.111 pobles que
formen part del
territori de l’Estat
espanyol. Els 65.347 regidors
electes decidiran i tindran la responsabilitat, el proper 16 de
juny, de constituir els futurs consistoris, i decidir i escollir, democràticament, qui serà el seu
futur alcalde els propers quatre
anys.

E

AQUESTS DIES, EL PETIT MUNICIPI
ANDALÚS D’ARDALES, poble agermanat amb Blanes és notícia. La
gran majoria dels emigrants andalusos vinguts els anys 60 aquí
provenien i eren d’aquest indret.
El municipi ha estat protagonista aquests darers dies als mitjans de comunicació d’àmbit nacional, i fins i tot, a un monòleg
del programa d’en Buenafuente se’n feia ressò dels resultats
electorals i els futurs pactes de
govern d’aquest poble.
I tot aquest enrenou ha vingut perquè la clau de la governabilitat del municipi la té Fa-

➾ «A Ardales la clau
per governar la té
l’extrema dreta de
Falange Auténtica

lange Auténtica, partit d’extrema dreta, que amb 271 vots i dos
regidors podria pactar amb IU
per treure de l’alcaldia al PSOE,
que ha estat més de 20 anys al
poder, amb majoria absoluta, i
on el seu alcalde actual és, a
més, el president de la Diputació de Màlaga i un dels homes
forts a la demarcació.
El falangisme espanyol actualment està disgregat en diferents faccions i partits: Falange
de las JONS, La Falange Independiente, Movimiento Falangista Español i Falange Auténtica, i el seu resultat electoral és
totalment residual, no arriba ni
al 0,1 % de l’electorat.
Tan sols en el poble de Santoña, a Santander, plaça forta
dels falangistes, però a la baixa,
han tingut representació municipal en les darreres tres legislatures, i en aquestes passades
eleccions tan sols han obtingut
un regidor, dels tres que havien
arribat ha tenir.
Ara tot el moviment dels camises blaves tan sols té representació a dos municipis, i amb
representació plural tan sols a
Ardales. Potser el petit èxit obtingut en aquest municipi és degut a Francisco Ortiz, l’alcaldable d’aquesta formació, mestre i cronista del poble.
Ja ho diu tothom, en els pobles petits es voten més les persones que els partits.

2006 i prevenia un termini d’execució de les obres de set mesos.
La responsable d’Ensenyament del consistori torderenc
va declarar que el Departament
els havia anunciat «que les obres

començarien en el mes de maig i
l’acte de replanteig es va fer el 30
de maig i al dia següent van començar les obres».
L’escola, situada al barri de
Sant Pere del municipi, serà de
dues línies, dues classes per

curs, d’Infantil fins a sisé de
Primària. El nou col·legi ocuparà la super fície d’una parcel·la, situada darrere del carrer
Enric Granados del mateix barri, d’uns 7.000 metres quadrats
aproximadament, amb un pressupost de 3.959.000 euros.
El projecte del nou CEIP La
Roureda de Tordera inclou una
planta baixa, on es situaran les
aules d’educació infantil i la consergeria, la biblioteca, el menjador, que tindrà cuina pròpia
per fer el menjar allí, i la sala de
professors, i dues plantes pis,
que acolliran les aules de primària. Tindrà cablejat informàtic a
tot l’edifici i aules de supor t,
d’audiovisuals, de música, plàstica i un gimnàs, amb un escenari, que servirà de sala polivalent. S’inclou, també, una pista
poliespor tiva i una sala per a
l’AMPA. El nou edifici estarà totalment adaptat per a persones
amb discapacitat, amb rampes i
ascensors.

El col·legi
serà de dues línies
d’educació infantil
i primària
■

