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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 1 DE JUNY DEL 2019

Una cooperativa durà una
llar d’infants colomenca
a Les famílies i les educadores rellevaran la fundació que gestiona el centre
privat a L’assessorament del govern i el suport municipal faciliten la transició
La plataforma ciutadana que reclama la pacificació del
vial Sant Jordi ja el va tallar fa unes quantes setmanes ■ J.C.

Jordi Ferrer
SANTA COLOMA DE FARNERS

Una cooperativa educativa de treball és la solució
triada per evitar que s’acabi la tasca de la llar d’infants La Miraculosa a Santa Coloma de Farners. Tot
i que la fundació que la gestiona deixarà de fer-ho
–després de més de mig
segle–, pares, mares i educadores han posat fil a
l’agulla per mantenir l’activitat i el mètode docent.
Fonts de l’associació de
mares i pares (AMPA) de
La Miraculosa i de l’Ajuntament de Santa Coloma
han confirmat que la cooperativa ha començat a
caminar. Aquest mes de
juny definirà, entre altres
assumptes, el lloguer que
pagarà a la fundació Escola Vicenciana i els estatuts. Aquesta fundació va
anunciar al febrer que deixava la gestió per falta de
viabilitat econòmica. La
Generalitat, per mitjà de
la Federació de Cooperatives, i l’Ajuntament faciliten la transició.
D’altra banda, els nous
responsables de La Miraculosa han organitzat una

Crida a omplir
de bicicletes el
vial sud d’Olot
a La plataforma ‘No

és un vial’ reprèn els
actes per reivindicar
la pacificació de la via

Una imatge de l’exterior de la llar La Miraculosa, la setmana passada ■ QUIM PUIG

OLOT

La data

—————————————————————————————————

31.07.19

Discussió política en l’últim ple

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’últim ple municipal, el 20 de
maig, va incloure dues mocions i una discussió política
sobre la llar La Miraculosa.
Se’n va aprovar una, amb el
suport d’ERC i MES (en
l’equip de govern), del PSC i
de sis regidors de CiU. Gemma Cantal (CiU) i Sylvia Barragan (CUP) es van abstenir.
Entre altres punts, el text
criticava la decisió “precipitada“ de la fundació Escola Vi-

cenciana de deixar La Miraculosa i es comprometia a escolaritzar el mig centenar d’infants del centre en les dues
altres llars del poble (Tabalet i
Mainada), que són públiques.
Barragan va presentar una
altra moció –només va rebre
el seu vot favorable– en què
demanava que l’Ajuntament
iniciés els tràmits perquè La
Miraculosa passés a ser de titularitat pública.

Tancada per la línia de P3
a la Gaziel de Sant Feliu

diumenge, promou la mateixa Ampa. Aquest fet els
facilitarà que l’afluència
de públic sigui elevada dissabte i diumenge, amb la
solidaritat de famílies de
les altres escoles del municipi, on la Baldiri Reixac, fa dos cursos, va superar una amenaça de retallada similar. Puntunet
va avançar que també preveuen trobar-se amb l’alcalde, Carles Motas, per
posar-se al dia de les darreres negociacions.
Finalment, però, no
han engrescat famílies
d’altres escoles afectades
per la reducció de capacitat, però estan preparats
per resistir amb un calendari en què s’han anat
apuntant voluntaris per
cobrir torns d’acampada.
Malgrat això, Puntunet
espera que el departament els respongui què
pensen fer finalment a
mitjan
setmana
vinent. ■

És la data a partir de la qual
la fundació Escola Vicenciana
deixarà de gestionar La Miraculosa, a Santa Coloma.

jornada de portes obertes
al centre avui, de 2/4 d’11
del matí a la 1 del migdia.
També faran un acte públic a la biblioteca. ■

a Desenes de mares,

pares i escolars
passen la nit al centre,
acampats i al gimnàs

E. Agulló
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Desenes de mares, pares i
alumnes de l’escola Gaziel, a Sant Feliu de Guíxols, van començar ahir a
la tarda la tancada indefinida per reclamar la continuïtat d’una de les dues
línies actuals de P3, que
Ensenyament considera
suprimir a partir del curs
vinent. Es troben en la
mateixa situació que altres 21 centres de la demarcació, però volen mi-

Jordi Casas

Part de les persones que ahir a la tarda organitzaven
l’acampada, amb tendes en un racó del pati de l’escola ■ E.A.

rar de pressionar perquè
el president de l’Ampa,
Daniel Puntunet, creu
que la supressió “deixaria
tocada de mort l’escola”.
La protesta, ahir a la
tarda, va arrencar amb

força, amb un desplegament logístic de tendes,
matalassos i provisions
per passar el cap de setmana que coincideix amb
els preparatius de la festa
anual de l’escola que, per

La plataforma ciutadana
No és un vial, és un carrer,
d’Olot, convida dilluns vinent (18.30 h, davant de
Can Gou) a fer una passejada amb bicicleta pel vial
Sant Jordi, coincidint
amb una de les hores punta i amb motiu del dia
mundial de la bicicleta.
Aquesta plataforma reprèn així la seva activitat
reivindicativa després del
període electoral amb l’objectiu que l’Ajuntament i
la Generalitat continuïn

atenent les seves reivindicacions. En l’última reunió pública de No és un
vial, els portaveus van fer
una valoració positiva del
fet d’haver aconseguit accelerar una actuació urgent a les zones més deteriorades del paviment i la
posterior aprovació de la
pavimentació de tota
l’avinguda i del carrer
Portbou amb asfalt sonoreductor. Ja en aquella
mateixa reunió van deixar
clar que continuarien mobilitzats, perquè l’objectiu
final que tenen és aconseguir que es faci la variant
nord de la ciutat. La bicicletada de dilluns anirà
fins al pont d’accés a Bonavista, on els participants
penjaran pancartes reivindicatives. ■

L’Estat fa un pas més
per a l’expropiació de
terrenys a l’N-II
a Fa la declaració

urgent d’ocupació
dels sòls entre
Tordera i Maçanet

Redacció
MAÇANET DE LA SELVA

El Consell de Ministres va
acordar ahir la declaració
urgent d’ocupació dels terrenys afectats per les
obres de millora de l’N-II
entre Tordera i Maçanet
de la Selva. Els treballs,
que se centren en un tram
de 7,3 quilòmetres, es van
posar a licitació el mes de
gener per un import de
més de 27,4 milions d’euros. Les actuacions previs-

tes inclouen la rectificació
de revolts per poder circular a 80 km/h, la remodelació de les interseccions ja
existents i l’adaptació de
vies i camins de servei per
garantir la permeabilitat
transversal del traçat i
l’accessibilitat als nuclis
de població i a les propietats del voltant. Els treballs també preveuen la
construcció de dos viaductes i dues obres de drenatge singulars per a les rieres
Valldemaria i Torderola.
La declaració permet
d’avançar en el procediment d’expropiació dels
terrenys necessaris per
poder
executar
les
obres. ■

