Ensenyament prQmet enviar ja
dues mestres, a Hortsavinya
I MARTí BATLLE
TORDERA

o El Departament

d'Ensenyament
de la Generalitat s'ha fet enrere
en la seva decisió de no enviar mestres a Hortsavinya fins que estiguin
preparats uns locals provisionals
per al col.legi, en el qual s'han d'escolaritzar nou nens del velnat, que
des de l'inici de curs no van a dasse a cap centre oficial. Finalment,
i segons ha informat el representant dels pares, Dani Rangil, Ensenyament s ha compromes amb
els pares a nomenar avui mate ix
dues mestres i enviar-les immediatament a Hort~avinya, on donaran classe en una sala de la masia de Can Portell mentre no es
construeixen els moduls provisionals que serviran d'escola. Rangil
ha denunciat, d'altra banda, les
contradiccions entre els missatges
que reben des d'Ensenyament i des
de la Diputació de Barcelona, responsable del Parc natural del
Montnegre, on s'ha de situar l'escola.
El Departament d'Ensenyament
~ de la Generalitat ha assegurat als
pares dels alumnes de la nova escola rural d'Hortsavinya que el nomenament de les dues mestres es
portara a terme avui, per poder comen~ar les classes amb normalital, gairebé un mes després d'iniciar-se el curs escolar a la resta de
Catalunya.
Les mares fan classe

Fins avui els nens han anat cada
dia a escola, pero fins ara les classes les estan impartint les mateixes mares, primer a l'església d'Hortsavinya i després a la masia de
Can Portell, me~tre esperaven que
Enserfyament fes realitatel
seu
comprpmís, pres a principi de setembre, d'obrir l'escóla. Malgiat
. que Ensenyament havia demanat
als pares que mentre no s'obrís
l'escola els nens comencessin el
curs a altres escoles de la comarca,
'61s pares s'han negat des d'un principi a aquesta possibilitatargumentant que aquest fet suposa per
als nens fer un mínim de dues ho-

NOU NENS SENSE ESCOLA. EIs
nou nens de les masies' d'Hortsavinya de Tordera no
van a escola des que va comen~ar el curso Ensenyament
. diu que la Diputació no vol
cedir un espai, i la Diputació
vol garanties de que la cessió
~era temporal.

dició basica el compromís escrit
i signat pel Director General de
Centres Docents de la Generalitat de construir l'escola aviat ..
Els responsables de l'Area d'Espais naturals de la Diputació ha
manifestat a la comissió de pares la disposició a cedir el local
sempre i quan 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.

res diaries de cotxe per pistes forestals.
El portaveu dels pares, Dani
Rangil, ha manifestat a través d'un
comunicat que «fins ara el que hi
Contradiccions
ha hagut han estat pro meses i bones,paraules, i l'arribada dels mesEIs pares, pero, exposen que
tres i del mobiliari escolar sera el des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'asseprimer fet que demostri que l'escola ha estat concedida». Poste- . gura que no hi ha una bona disposició per part de la Diputació
riorment,
Ensenyament
haura
d'instalar el modul provisional al per arribar a una solució, i que
pla de la rectoria, pero fins al ge- se'ls esta posant moltes traves.
ner, segons Rangil, els nens seguiDani Rangil va assenyalar que'
ran rebent-classes en una sala de la «el que més desitgem els pares
masia de Can Portell, si el Deparés que els nens iniciln les classes amb els mestres, que s'instament d'Ensenyament i la Dip~tació de Barcelona no arribén a un
tal.lin en els m6duls provisioaéord per a la cessió temporal de nals com més aviat millor per
la masia Hostal Vell, (centre d'inpoder disposar de l'espai eduformació del Parc natural del
catiu adequat, i que es comenMontnegre).
cin els tramits per a la consPer aquesta cessió,' informa Rantrucció d'un edifici escolai' degil, la Diputació posa com a confinitiu, integrat al seu entorn ..

