Hortsavinya rep la primera
mestra de la nova escola J

Els pares continuaran pressionant per aconseguir I'horari intensiu

ner que ve Ensenyament instal·li
un modul prefabricat a l'esplanada de l'església d'Hortsavinya.
D L'arribada ahir al migdia de la . Fins ara les mares dels nens eren
primera mestra a l' escala rural del les encarregades d'impartir les clave'inat d'Hortsavinya permetra que
ses. Una de les mares, Montse
avui els nou nens d'aquest velnat
Vila, va manifestar que «estem
molt contents perque tenim la pride masies de Tordera puguin iniciar les classes amb normalitat. EIs mera mostra palpable que finalment hem aconseguit 1'escola».
nous nens no reben classes a cap
centre oficial des de l'inici de curs
Montse Vila va advertir que els paen un acte de protesta dels pares
res «seguirem pressionant Ensepel retard en el nomenament dels
nyament perque les classes es fagin en horari intensiu: «La nostra
mestres per a l' escola rural, prointenció és portar els nens a l'esmesa per Ensenyament.
cala a les nou del matí i venir-los
La mestra va arribar ahir acoma buscar a les dues del migdia».
panyada per un inspector i esta
EIs pares estansatisfets per l'aprevist que avui el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
rribada de la mestra pero seguiran
pressionant Ensenyament per la
nomeni una segona mestra i envii:el material escolar necessari per
construcció d'una escola definitiva. Segons Montse Vila, l'edifici
a les classes.
EIs alumnes realitzaran les clas- s'ha· d'aixecar al costat de l'església d'Hortsavinya:
«L'escola s'ha
ses en una sala de la masia de Can
~rt~
a l' espera que el mes de ge- de construir en l'espai que abans
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ocupava la rectoria i que és l'única zona on es pot fer una nova edificació dins del Parc natural de
Montnegre».
Mentrestant, les classes es podrien fer en un local del Parc natural, pero la Diputació de Barcelona -encarregada de la gestió del
parc- posa com a condició basica
el compromís escrit i signat pel director general de Centres Docents
de la Generalitat de construir l'escola aviat.
EIs responsables de l'area d'espais naturals de la Diputació ha
manifestat a la comissió de pares
la disposició a cedir el local sempre que hi hagi la garantia que sera
de manera transitoria i no definitiva. EIs responsables del parc
també han manifestat als pares la
seva disposició a col.laborar amb
Ensenyament per tal que hi hagi
terreny, aigua i llum per.a la nova
escola.

