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Els pares de Sant Pere de Tordera
arrenquen la promesa d’Educació
d’inaugurar l’escola per Nadal
Les famílies reclamen que s’obri tot el centre i no per fases, com està previst
TERESA MÁRQUEZ / Tordera

● Els pares de l’escola La Roureda
del barri de Sant Pere de Tordera van
aconseguir ahir arrencar el compromís d’Educació de disposar de la no-

La sala petita del Teatre
Clavé de Tordera va ser la
seu ahir al migdia d’una
reunió poc habitual. Una
nombrosa representació
dels pares de l’escola La
Roureda, que funciona
amb barracons des de fa
dos anys, van participar en
l’acte de presentació del
projecte de la nova escola.
La delegada adjunta del
Departament d’Educació,
Carme Zapater, i els tècnics responsables del projecte van mostrar a les famílies com quedarà el nou
edifici de planta baixa i
dos pisos que s’aixecarà
en un solar del carrer Enric
Granados.
La construcció, de tipus
prefabricat, ha hagut de
superar un pronunciat desnivell del terreny i es planteja en terrassa, però superant les barreres arquitectòniques amb un seguit de
rampes. Tindrà una capacitat màxima per a 450
alumnes. Segons el director del projecte, Joaquim
Bover, la primera planta es
destinarà als alumnes més
petits, que tindran pati

va escola per Nadal. La delegada adjunta del departament, Carme Zapater, i tècnics de les empreses responsables de l’obra es van desplaçar fins
al municipi maresmenc per explicar

El pares, durant la reunió d’ahir a Tordera. / T.M.

propi. «El primer pis disposarà del gimnàs i de les
pistes esportives, i en el segon hi hauran les aules
dels grans», va especificar
Bover, que va destacar els
avantatges de la construcció industrialitzada, «més
ràpida i amb la mateixa garantia que la tradicional».

Les famílies es van
mostrar favorables al projecte, però el seu interès es
va centrar en el calendari
que regiria les obres i, sobretot, a conèixer quan
s’obriria el centre. Carme
Zapater es va comprometre –amb l’assessorament
dels tècnics– que per Na-

Aixequen l’avinguda del
Perú de Mataró per ampliar
les voreres i fer-la nova
E.F. / Mataró

Quan només fa unes setmanes que els veïns de Rocafonda de Mataró han estrenat l’avinguda Amèrica, ara comencen les obres
de la del Perú. Durant 10
mesos s’aniran aixecant
per trams els 400 metres
que separen el carrer Pablo
Picasso i la plaça Josep
Cusachs. Els treballs comencen des de la plaça
Rocafonda i aniran fent-se
per trams les voreres fins
al capdamunt. L’afectació
al trànsit no es produirà
fins a l’octubre, quan
s’haurà de repavimentar.
La reurbanització preveu l’ampliació de voreres
per als vianants i la reordenació dels aparcaments. El
projecte evitarà que els
●

el projecte. Tot i el recel inicial de les
famílies, aquestes van acabar dient
que prefereixen que s’obri tota l’escola d’un sol cop i no pas per fases
com s’havia previst primer.

cotxes puguin aparcar en
doble fila a les cantonades.
A més de suprimir les barreres arquitectòniques, es
convertirà en zona de preferència per als vianants el
tram situat a tocar de la
plaça Rocafonda. Es posaran arbres a les dues voreres i bancs i cadires de fusta. També es renovaran els
serveis de clavegueram, se
soterraran les línies elèctriques i els contenidors de
la brossa. L’Ajuntament
ha adjudicat les obres a
l’empresa Constraula SA
per un import de 865.298
euros. En qüestió de dos
anys el barri de Rocafonda
haurà reurbanitzat les tres
avingudes –Rafael Estrany, Amèrica i Perú– que
envolten el veïnat.

dal La Roureda inauguraria el nou edifici. Fins i tot
va avançar que durant les
festes hi hauria una jornada de portes obertes per als
pares.
La representant del departament va recollir les
recomanacions dels pares,
que van insistir en el fet
que el col·legi no obri per
fases, com està previst, sinó que ho faci tot sencer.
«Hem esperat dos anys i
ara no ens vindrà de tres
mesos», va argumentar
una de les mares. En un
primer moment estava
previst enllestir la part
d’infantil al setembre i la
resta, al desembre. El president de l’AMPA, David
Grimal, va reconèixer que
s’havia avançat en les negociacions, però va lamentar que s’hagués arribat a la situació de desempar que vivia l’escola. Grimal també va criticar que
tot just ara, «quan hi ha hagut mobilitzacions», s’hagin col·locat unes barreres
entre l’espai que ocupen
els barracons i la carretera
GI-512.

La CUP presentarà
candidatures a cinc
municipis del Maresme
A. GENÍS / Mataró

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) es presentarà a cinc pobles de la
comarca. A més de Mataró
–on ja es va presentar el
2003 i on encapçala la llista Xavier Safont-Tria–, la
formació independentista
ja té els candidats de Pineda de Mar (Josep Burjons), Vilassar de Mar
(Enric Galocha), Vilassar
de Dalt (Jaume Batlle) i
Dosrius, on encara s’ha de
confirmar qui encapçalarà
la llista. El Masnou era una
de les últimes a tancar
aquesta llista de candidatures però finalment no
s’ha pogut presentar.
El membre de la CUP de
Mataró Joan Jubany es
mostra satisfet amb el crei●

xement que ha tingut la
formació. «Fa quatre anys
només teníem la candidatura a Mataró i ara ja tenim
cinc agrupacions diferents
a tota la comarca, i això
evidencia que la nostra
formació interessa», explica Jubany, que es mostra refiat que la CUP «farà
un bon paper en les properes eleccions municipals».
Jubany confia que a Mataró obtindran representació
municipal. «El nivell és alt
però l’inici està sent molt
engrescador.» Jubany defensa que en aquest mandat «la CUP ha treballat, hi
ha moltes propostes nostres que finalment s’han
dut a terme, com ara la
ràdio i la Llar Cabanellas».
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Oriol Ferran. ICV D’ARENYS DE MAR

«Ha estat un mandat
desaprofitat»
El candidat confia que el proper govern
recuperi la confiança en la ciutadania
LLUÍS MARTÍNEZ / Arenys de Mar

Oriol Ferran s’estrena com a candidat d’ICV a
Arenys de Mar. És periodista i actualment està al
capdavant de l’empresa de noves tecnologies
Crea’t. Ferran, que havia estat secretari de telecomunicacions i societat de la informació de la Generalitat, té 41 anys, viu en parella i té una nena.
–Tot feia pensar que ICV aniria a les eleccions amb els independents del VIA.
–«En l’últim moment, les dues sensibilitats es
van trencar. No va ser tant pel candidat sinó una situació fruit de diferències d’opinions. Quan
ICV endega el procés ho
fa emmirallant-se en
Arenys de Munt 2000,
però va arribar un moment que no ens hi sentíem còmodes.»
–Seran les eleccions
per fer fora CiU i l’alcalde Rubirola?
–«Ens trobem al final
d’un mandat que algú ja
ha dit que és per oblidar, Oriol Ferran. / LL.M.
en tot cas el que és segur
és que ha estat desaprofitat i ha de servir per aprendre’n. A part de l’estancament generalitzat en l’execució de projectes, hi ha un fet que és el trencament entre l’Ajuntament i el ciutadà. S’ha trencat la
confiança. Recordo haver treballat en el primer tripartit arrencant coses amb els joves, com ara les
festes de Cap d’Any i les barraques. Les activitats
van néixer de la confiança entre l’Ajuntament i
aquests col·lectius, però dos anys després són motiu de conflicte i de divorci.»
–A més, ICV sempre s’ha desmarcat dels
acords que el govern ha fet amb l’oposició?
–«Per la situació de minoria en el govern municipal, les altres forces de l’oposició no van voler fer
màrtir Rubirola, no van voler anar a un desgast i van
suavitzar la seva actitud. ICV va mantenir el criteri
al marge de les vicissituds del moment.»
–Després dels bons resultats al Parlament, és
optimista per a les municipals?
–«És un bon termòmetre que evidencia que hi ha
una sintonia ideològica amb ICV. Espero entrar a
l’Ajuntament acompanyat. M’agradaria arribar a
tres regidors.»
–Aposta per repetir la fórmula del tripartit?
–«Clarament. El nostre paper és representar un
govern progressista. És l’entorn polític en el qual
ens sentim més còmodes.»
●
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