Els mestres assignats per la Generalitat a
l'escola d'Hortsavinya no s'hi presenten .
Els.nens segueixen fent activitats preparades per les mares a la masia de Can Portell
MIQUELSPA

• Els alumnes d'Hortsavinya continuen sense tenir mestres tot i que la Generalitat
va garantir que ahir arribarien els dos que
hi ha assignat. Els nou nens i nenes es van
Quan ja fa un mes que els
escolars de tot el país van comen<;ar les classes, els nens
d'Hortsavinya encara no tenen
els mestres. Els nou escolars
--cinc nens i quatre nenes- que
formen la primera promoció de
1'escola unitaria d'Hortsavinya
esperaven que fos ahir el dia
d'arribada deIs dos professors,
ja que així ho havia assegurat
. la Generalitat, pero van tomar
a casa sense coneíxer -los. Dilluns
passat, el Departament d'Ensenyament es va posar en contacte
amb els membres de l'Associació
de Masies d'Hortsavinya per comunicar-los que ahir, dimecres,
els dos mes tres assignats s'incorporarien a la feina. Per facilitar aquesta incorporació, fins
i tot un tecnic de l'Ajuntament
de Tordera va estar prenent mides a la masia de Can Porten.
Per aíxo, DanieLRangil es mostra sorpres, i espera que no es
tracti d'una jugada del departament: «És molt gros, que et
diguin una cosa i no la facin.
Nosaltres seguirem esperant els
professors i ens mantindrem a
Can Portell fins que 1'escola no
sigui una realitat, tant per 1'equipamentfísiccom pelsmestres
que han de donar les classes.»
Des del quinze de setembre
els nens d'Hortsavinya es reuneíxen cada dia de nou del matí
a dotze del migdia .a la masia
de Can 'Portell per realitzar-hi
activitats de neure que els preparen dues mares.

estar esperant ahir a la sala de la masia
de Can Portell, on les seves mares els preparen activitats de lleure, pero els dos professors no s'hi van presentar. No obstant
aíxo, el Departament d'Ensenyament no sa-

bia res d'aquesta absencia i seguia afirmant
que s'havien d'incorporar ahir. El president
de l'Associació de Masies d'Hortsavinya, Daniel Rangil, assegura que continuaran esperant, i que confien que no els han enganyat.

Les classes es faran en un mas fins al gener
M.S .

• Quan els mestres del Departament d'Ensenyament arribin
al velnat d'Hortsavinya -en pIe
Parc Natural del Montnegre-,
s'haura solucionat la qüestió de
1'equip huma pero faltara el de
l' espai físicoDe moment els nens
s'estan en una sala de la masia
de Can Portell perque la Generalitat i la Diputació van ser
incapa<;os de posar-se d'acord

per la cessió de l'edifici del centre d'informació del parco Pero
el contracte entre la Generalitat
i el propietari de Can Portell
per utilitzar 1'espai, que encara
no s'ha signat, no esta previst
fins al mes de gener. El departament espera que llavors ja
haura instaHat el modul prefabricat al pla de la rectória de
davant de l' església, on s'hauran
de fer les classes. Pero amb aíxo

tampoc no s'haura solucionat la
falta d'espai, sinó que s'haura
posat un peda<;, ja que els velns
d'Hortsavinya
reivindiquen el
seu dret de disposar d'un espai
estable amb condicions. Per
aíxo, Daniel Rangil reclama la
construcció d'un edifici permanent per a l'escola unitaria rural
que s'integri a l'entom paisatgístic del Parc Natural del Montnegre.

