Ensenyament nomen ara avui els
mes tres de l'escola rural, pero
les classes es faran en una masia
E1s pares reclamen
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espai educatiu més adient

F.SANTIAGO

• El Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha confirmat als pares que avui mateix
nomenara els dos mestres per
poder iniciar les classes a la nova
escola rural d'Hortsavinya. EIs
nens d'Hortsavinya no es van incorporar a l'escola a mitjan de
setembre, com la resta de la mainada, pero les mares han fet les
classes en una masia particular.
Mentre la Generalitat i la Diputació no es posi d'acord sobre
l'espai on es pot habilitar l'escola
rural de forma provisional, les
classess'hauran de continuarfent
a can PQrtell, una masia particular. L'Associació de Vei'ns de
les Masies d'Hortsavinya expliquen que la Diputació esta disposada a cedir un espai del Centre d'Informació d'Hortsavinya
sempre que la. Generalitat es
comprometi per escrit a construir
aviat la nova escola. EIs pares
afirmen que la Diputació els ha
manifestat bona predisposició
per cedir els terrenys, l'aigua i
la llum per a la nova escola. EIs
vei'ns reiteren un cop més que
el seu principal desig és que els
seus fills puguin comen~ar les
classes amb normalitat i que la
Generalitat instaHi com més

aviat millor els mOdulsprovisionals per poder disposar d'un espai educatiu adequat. Recorden,
pero, que cal iniciar els tramits
per a la construcció d'un edifici
escolardefinitiu, integrat a l'entom paisatgístic del Parc Natural
del Montnegre. EIsvei'nscreuen
que la recuperació de l'escola
rural d'Hortsavinya representa
un «pas de gegant» per a la recuperació del poble. EIs pares
lamenten que durant molt de
temps només han escoltat bones
paraules i esperen que ara es
pugui comen~ar el curs a la nova
escola rural d'Hortsavinya, una
reivindicació que té el suport de
l'Ajuntament de Tordera i el
Consell Comarcal del Maresme.
La Generalitat també n'és partidaria, pero culpa la Diputació
del retardo
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