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ENSENYAMENT

ROSES
sita a Sant Feliu de Pallerols. Rigau va emmarcar la
reducció de l’horari del
menjador, que ja ha provocat les queixes d’algunes
AMPA, en un context de
crisi. “Ens haurem d’anar
acostumant a horaris diversos, dins d’una forquilla marc, que permeti optimitzar els recursos al màxim”. “El més important
és oferir l’escolaritat a tothom i poder créixer en la
franja de 16 a 18 anys” va
assenyalar. “Tot i que estem en uns moments de
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La consellera i, en primer terme, l’alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, durant la visita a les obres de l’escola ■ R. E.

Rigau sosté que serà
flexible amb els horaris
dels menjadors escolars
a La consellera d’Ensenyament avisa que els centres s’hauran d’anar

acostumant a les mesures que cal aplicar per optimitzar recursos públics
Ramon Estéban
SANT FELIU DE PALLEROLS

Atès el problema organitzatiu que es pot plantejar
als centres d’ensenyament arran de la reducció,
a partir del curs vinent, de
l’horari marc de menjador
–el que s’aplica quan no hi
ha acord en el consell escolar– de tres hores a dues
hores i mitja, el Departament
d’Ensenyament
renunciarà a aplicar sistemàticament la normativa
nova. La consellera Irene
Rigau ho va anunciar ahir:

“S’ha previst certa flexibilitat per tal que, depenent
del nombre d’alumnes que
s’hagin de quedar a dinar,
es puguin fer els torns adequats a les instal·lacions”.
“Hem establert, per tant,
una flexibilitat horària
que permeti crear franges
diverses i que els centres
que tinguin només un torn
puguin fer l’espai més
breu i que els que en tinguin tres puguin demanar,
si cal, una excepció horària i acabar més tard”, va
manifestar la titular de la
conselleria, durant una vi-

Les obres començades no perillen
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La consellera d’Ensenyament
va visitar ahir les obres d’ampliació de l’escola Rocalba,
de Sant Feliu de Pallerols.
Amb una inversió de prop de
3,5 milions d’euros, el projecte preveu un nou cos amb
més aules i un gimnàs, entre
altres dependències. De les
125 places que té actualment, l’escola passarà a disposar d’una capacitat per a
225 alumnes. Els treballs van
començar a principis d’any i

tenen un termini d’execució
de dos anys. Ni aquesta ni les
altres obres aprovades pel
govern perillen i les que ja
s’estan executant tenen garantit el calendari, igual que
les que es considerin d’urgència. Amb tot, però, Rigau
va avisar que les inversions
que només estan programades és possible que es vagin
fent a un ritme més lent del
previst, per tal d’espaiar la
despesa de la Generalitat. ■

“L’important és oferir
l’escolarització a
tothom i poder créixer
en la franja de 16 a 18
anys”
Irene Rigau
CONSELLERA D’EDUCACIÓ

restriccions, de gestió de
l’austeritat, a Catalunya
haurem fet créixer l’escolarització de 15.000 places noves per a P3 i 15.000
més per als alumnes de 16
a 18 anys”, va explicar.
“Ha estat aquesta combinació horària que ens ha
permès optimitzar recursos i oferir més escolaritat
i més serveis amb l’esforç i
el sacrifici que a vegades
representa haver de canviar d’horaris i organitzacions”, va afegir-hi Rigau.
Es manté la partida
Rigau va dir que, tot i les
restriccions, es mantindran les partides de menjador, un servei que garanteix un àpat diari a molta
mainada, segons va subratllar. “El menjador escolar també té una dimensió
social, que hem de continuar donant, sobretot en
una època de crisi com
aquesta”, va concloure. ■

El PSC troba una
prioritat reformar
el passeig
El PSC de Roses considera
que acabar el passeig marítim
és una prioritat per a Roses.
El grup que encapçala Magda
Casamitjana, a l’oposició, ha
expressat públicament el desacord amb la mesura del govern de CiU i el PP d’abandonar el projecte d’acabar el
passeig marítim. Segons ha
explicat el PSC, “la finalització
del passeig suposaria la solució definitiva a la platja de la
Punta, a la qual Roses hi destina 50.000 euros anuals per
regenerar-la”. Asseguren que
no li ha agradat gens que l’alcalde, Carles Pàramo, digui
que no tenien dret a fer el
concurs d’idees. ■ M.V.

GIRONÈS

Nova assemblea
de Maulets de la
Llera del Ter
El dissabte, dia 30 de juliol, a
l’ateneu popular de la Pioixa
de Bordils, el grup Maulets va
presentar la nova assemblea
de la Llera del Ter. Això suposarà que en les trobades hi
participin militants de pobles
com ara Flaçà, Cervià de Ter,
Sant Joan de Mollet, Celrà,
Bordils, Madremanya i Sant
Martí Vell, tots de la comarca
del Gironès. En la presentació
hi van assistir una trentena de
persones i es va fer lectura
del manifest de naixement de
la nova assemblea, en què es
defensen els ideals
independentistes.■ D.V.

FE D’ERRADES
En l’edició del 25 de juliol
passat dèiem erròniament en el peu de foto de
la plana dos que la imatge
corresponia a una barraca il·legal. El text hauria
d’haver dit que era una
barraca recentment legalitzada.

SALUT

Inicien la instal·lació
dels mòduls del Trueta
Dani Vilà
GIRONA

Els mòduls que serviran
per ubicar provisionalment les consultes externes de l’hospital Josep
Trueta de Girona van començar a instal·lar-se
ahir. En les últimes setma-

nes s’havien fet els fonaments per als mòduls i
ahir diversos camions van
transportar els grans barracons prefabricats i es
van començar a col·locar
sobre les bases.
El Departament de Salut preveu que les obres
per a la instal·lació dels

mòduls i de tot el mobiliari
necessari estigui acabat al
llarg d’aquest any, amb la
previsió que a principis de
l’any que ve ja estiguin en
funcionament.
L’espai
dels mòduls inutilitza gairebé la meitat de l’aparcament que Mifas gestiona a
tocar del Trueta. ■
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Uns operaris instal·len un dels mòduls prefabricats, on se situaran les consultes externes de
l’hospital Josep Trueta, ocupant la meitat del pàrquing de Mifas ■ LLUÍS SERRAT

