L'APAde I'escola Ignasi Iglésies
de Tonlera exigeix una reforma
completa de les instal·lacions
Ha fet pública una llista amb les mancances
TERESA MÁRQUEZ
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• Tordera.Pares i mares de
l'escola de primaria Ignasi Iglesies
de Tordera han elaborat una llista
de les mancances que arrossega
el centre. El document ha estat
enviat tant a I'Ajuntament de la
població com a la delegació territorial d'Ensenyament a Barcelona. L'objectiu és simple: obtenir
sigui com sigui les millores necessaries a l'edifici «per garantir
un ensenyament de qualitat als
alumnes». ParaHelament també
s'ha posat en marxa una campanya
de recollida de signatures per donar suport a les reivindicacions.
Les queixes són basicament de
caracter estructural i es remunten
a molts anys enrera, pero fins ara
els pares no s'havien decidit a
fer per escrit una demanda de
millora de la situació. En el documeQ.t, els pares remarquen la
seva preocupació per mantenir un
ensenyament de qualitat en un
centre que demana a crits una
reforma. Entre elllistat de queixes
destaquen problemes d'humitat,
d'acondicionament de l'espai i de
la falta de seguretat. Com a exempIes, els pares recorden que falta
una bona instaHació electrica,
perque els radiadors són molt antics i no donen el rendiment necessari. A més, «el subministrament electric falla sovint per sobrecarregues de la tensió».
D'altra banda, l'escrit recull
que les persianes de les aules interiors estan molt deteriorad es,
que les finestres no disposen d'lÜ-

llament i s'escola l'aigua quan
plou, que els vaters són massa
petits i estan en males condicions,
que hi ha esquerdes al terrat de
la cuina i a l'edifici del gimnas,
que l'edifici esta pintat d'un color
fosc i poc apropiat perun coHegi
de nens i que el pati esta pie
de grades i representa un perill
pels alumnes.
Tanear el earrer

D'altra banda, el document
també fa referencia a la proposta
de l'Ajuntament de tancar provisionalment el carrer Doctor Fleming -per on s'accedeix al centre- durant les hores d'entrada
i sortida. «Segons el consistori,
el propt centre s'haura d'encarregar de vetllar pel tancament
del carrer, la qual cosa no ens
sembla correcte ni possible, doncs,
no creiem que el mateix coHegi
hagi de realitzar aquesta tasca»,
reculll'escrit. EIs pares temen que
es pugui produir algun accident,
perque el carrer és petit i estret
i en el moment d'accés o sortida
deIs alumnes a les aules «es troba
coHapsat de cotxes».
«Hem intentat recollir totes les
mancances que creiem que s'han
de tesoldre de forma urgent, perque és una situació molt greu la
que es viu des de fa temps», va
remarcar la presidenta de l'asso~iació de pares (APA) de l'escola,
Núria Planas. Planas va avanc;ar
que la campanya de recollida de
signatures ha obtingut fins ara un
important suport de la població.

