L'escala rural d'Hartsavinya rep el supart de
..palítics i entitats en la festa de Sant llap
MIQUELSPA

• Els políties van acabar protagonitzant
la taula rodona de suport a l'escola rural
d'Hortsavinya. Mentre que el president
d'Unió de Pagesos, Pep Riera, la repreMalgrat les discussions polítiques i economiques entre els
dirigents deIs diferents partits
que estaven representats a la taula, la futura escola rural d'Hortsavinya va estar present en tot
moment com una realitat tangible. La concepció que el centre
pot ser una realitat abans del
dia 15 va arribar al punt que
no es van discutir les seves possibilitats sinó qui pagara el servei
de transport i menjador deIs
nens. D'aquest punt va tractar
la polemica que va tancar la taula
rodona i que va tenir com a protagonistes ['alcalde de Tordera,
Joan CarIes Garcia (CiU), i el
president del Consell Comarcal,
Josep Jo (PSC). Garcia va argumentar que fins ara I'Ajun-

sentant del Secretariat de l'Escola Rural,
Pilar Sala, i la diputada per lC, Carme
Tolosana, anunciaven que des deIs seus
organismes faran tot el que puguin perque
l'escola sigui una realitat aquest mateix

tament i el Departament d'Ensenyament -l'alcalde
de Tordera es va erigir en portaveu
de la Generalitatja havien
complert la seva part confirmant
que l'escola rural d'Hortsavínya
es fara. Per aixo Garcia va demanar aJo que el Consell Comarcal hi posi el seu gra de sorra

curs, l'alcalde de Tordera, Joan CarIes
Garcia (CiU), i el president del Consell
Comarcal, Josep Jo (PSC), van iniciar
una discussió per aclarir qui pagara els
serveis de transport i menjador deIs nens.

pagant aquests serveis que necessitaran els nens. A banda
d'aixo, Jo també va deixar ciar
que l'organisme comarcal fara
totes les gestions necessaries per
ajudar a consolidar l'escola. La
discussió política es va acabar
quan l'alcalde de Calella, Josep
Basart (ERC), es va oferir com

L'alcalde de Calel1a, Josep Basart (ERC),
que esta molt vinculat farniliarrnent a
Hortsavinya, es va oferir de mitjancer
per arribar a una entes a tot i que va
ser el1 qui va iniciar la disputa política.

a miljancer per arribar a una
solució i «deixar de tirar pilotes
fora». Tot i que va actuar d'Mbitre, Basart va tirar la primera
pedra del debat posant en dubte
les afirmacions de l'alcalde de
Tordera i dient que a el1la Generalitat no li havia deixát tan
ciar que l'escola es tiraria en-

«Tres vo1tes al món per camins de carro»
M.S .

• «Si comptem tots els quilometres que fem per portar els
nens al col'legi durant la primaria, podriem fer tres vegades
la volta .al món, per camins de
carro.» Amb aquesta afirrnació,
que va fer riure el centenar l1arg

de persones que omplien la sala
de l'antic Hostal, el president
de l'Associciació
de Masies
d'Hortsavínya, Daniel Rangil, va
cedir la paraula als convidats.
Tots ells van estar d'acord amb
ell que l'escola rural no és una
qüestió romantica per recuperar

el món rural sinó que és una
qüestió de drets. Tots els ponents
van afirmar que qualsevol ciutada ha de tenir tots els drets
garantits sigui on sigui al1a on
ha nascut. Sobre aquesta premissa se sustenta la política de
reequilibri territorial.

davan!.
Basart va utilitzar en tot moment un to molt energic a causa
que, com ell va reconeixer, va
passar molts anys d'infantesa per
aquells boscos ja que la seva
mare va néixer a Hortsavínya.
El president d'Unió de Pagesos, Pep Riera, va explicar que
les escoles rurals també s'han
de potenciar per motius economies, i no rebutjar -les per aixo
«com sempre es fa». Com a
exemple va explicar que fa uns
anys es va voler tancar perque
era molt cara una escola rural
de Falset (Priorat) i, com que
no es va fer, els joves es van
quedar a la terra i ara el seu
vi és reconegut internacionalmen!.

