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Ensenyament
admet que no pot
posar data a l’escola
de Castellnou
 Més d’un centenar de veïns del poble es van

concentrar ahir a la delegació del departament
a Manresa per reclamar l’equipament promès
JORDI ESCUDÉ | MANRESA

La Generalitat ha ajornat per
un temps indeﬁnit la construcció
d’un ediﬁci per a l’escola l’Olivar de
Castellnou de Bages, que el poble
tenia compromesa amb el Govern anterior de cara al curs vinent.
Així ho va conﬁrmar ahir la direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya central
al centenar de manifestants que es
van aplegar a la seu del departament a Manresa per protestar contra aquesta decisió, sobre la qual
van sorgir les primeres sospites des
del moment que es va saber que
els pressupostos d’enguany no incloïen cap partida per a l’escola.
Tant l’alcalde en funcions de
Castellnou, Francesc Martínez,
com representants dels pares d’alumnes del centre van mantenir
ahir una reunió amb el director
dels Serveis Territorials a Manresa, Josep Ramírez, per reclamar
l’escola, que ara funciona provisionalment en un ediﬁci de serveis
municipal. Tot i que la trobada va
ser per separat, van coincidir a aﬁrmar la manca d’un compromís

concret per part de Ramírez més
enllà de la voluntat de transmetre
la problemàtica a la seu central del
departament, i del plantejament
que es farà sobre aquesta qüestió
en una trobada prevista per al juliol amb el director general de
Centres Públics de la Generalitat,
Jordi Roig. «Se’ns continua dient
que som una prioritat», va aﬁrmar
l’alcalde, «però hem sortit sense
cap premissa clara».
El mateix alcalde encapçalava la
comitiva de manifestants d’ahir al
matí, que va aplegar unes 120 persones entre pares (de dins i fora de
l’AMPA) i alumnes. Primer es van
concentrar al Palau Firal de Manresa, on té la seu el delegat del Govern a la Catalunya central, Jordi
Moltó, i després es van desplaçar
ﬁns a la delegació dels Serveis
Territorials, a la carretera de Vic.
Una bona part d’aquest recorregut
el van fer a peu, sota la pluja, amb
pancartes de protesta i xiulets, reclamant l’escola i carregant contra
el Govern, a qui acusaven de
«mentider», i van fer arribar cartes
de protesta als representants de to-

La marxa de manifestants dirigint-se a peu per la carretera de Vic cap a la seu d’Ensenyament a Manresa

Una situació de
provisionalitat
Veient que l’escola nova no
estarà llesta el setembre que
ve, com s’havia previst, l’Ajuntament ha fet algunes obres de condicionament a l’edifici actual per
garantir la cabuda de tots els alumnes el curs vinent. Les actuacions
han consistit a redissenyar l’espai
on hi havia el bar-restaurant per
encabir-hi una nova aula, i s’han
llogat dues parcel·les privades per
fer més pati.
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tes dues institucions. En aquests
escrits, per part de l’Ajuntament es
lamentava l’incompliment del
compromís adquirit pel Govern anterior, com també per l’actual, tenint en compte que «hem

Sant Vicenç dansa avui i demà el ball
de gitanes, recuperat fa vint anys

rebut validat per la conselleria
d’Educació el projecte executiu
amb data gener del 2011». Per tot
plegat, la carta sol·licitava una reunió amb la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i la introducció d’una esmena als pressupostos per tirar endavant la construcció del nou centre per tal «que
s’entri com a escola prioritària
aquest 2011». Aquesta petició també s’ha fet entrar com a moció al
Parlament a través de la diputada
socialista i alcaldessa d’Olvan, Judit Carreras.
La mobilització d’ahir era una
continuïtat a la jornada de protesta
que l’escola ja va fer dimecres traient una classe al carrer (vegeu Regió7 de dijous), «i això és només l’inici ﬁns que no tinguem un compromís per escrit amb una data d’inici d’obra que garanteixi que l’escola pugui començar a funcionar
com a màxim el setembre del

Sant Vicenç de Castellet commemora aquest cap de setmana els
20 anys de la recuperació de la tradició del ball de gitanes popular.
Diumenge, més de 200 dansaires distribuïts en una dotzena de
colles faran petita la plaça de l’Ajuntament per dansar aquest ball
que es va poder veure per primer

cop a la població l’any 1907. Posteriorment, però, es va poder veure en ocasions molt comptades i
no va ser ﬁns al 1992 quan es va
tornar a recuperar i s’ha mantingut en continuïtat, i en creixement progressiu, ﬁns ara, per convertir-se en una de les tradicions
més emblemàtiques i singulars
de la població.

Coincidint amb el centenari,
l’any 2007 es van crear les gitanes
infantils i juvenils, que es podran
veure avui a quarts de 6 de la tarda. La ballada gran es farà demà al
migdia amb l’acompanyament de
la cobla Ciutat de Terrassa. Aquest
cap de setmana encara es podrà visitar l’exposició organitzada per
aquest 20è aniversari.

Durant la missa conventual de
demà a Montserrat, que s’iniciarà
a les 11, el monjo Bernat Juliol signarà el seu compromís deﬁnitiu
amb la comunitat benedictina i
serà consagrat com a monjo per a
la seva professió solemne.
A la cerimònia, que serà presidida per l’abat, Josep M. Soler, hi
assistiran els monjos de la comu-

Olga Roig
ESCOLA DE BALLET

19 de juny a les 6 de la tarda
FESTIVAL DE BALLET
AL TEATRE KURSAAL
C/ SANT FRANCESC, 11 – PRINCIPAL
MANRESA

Dimecres, al Parlament
De moment, ja s’ha programat
una nova jornada de protestes per
a dimecres que ve, 15 de juny, en
què una delegació de veïns de
Castellnou (en aquest cas sense
nens) es desplaçarà ﬁns a Barcelona, on a les 12 del migdia
tenen concertada una reunió amb
el portaveu de l’àrea d’Ensenyament del grup parlamentari del
PSC, Daniel Font, al qual es plantejarà la problemàtica de l’escola. S’aproﬁtarà aquesta trobada
per protestar davant del Parlament, on es preveu que també hi
hagi els indignats.

Montserrat incorpora demà
un monjo a la comunitat
REDACCIÓ | MANRESA

REDACCIÓ | SANT VICENÇ DE CASTELLET

2012», van explicar ahir, com a representants dels pares, Santi Llopis i Imma Torralba. Consideren
incongruent que «un poble de
més de mil habitants encara no tingui escola», i van afegir que «volem
fets, o continuarem fent soroll».

nitat, a més dels familiars i amics
del profés solemne.
Bernat Juliol i Galí va néixer a Girona el 31 d’octubre de l’any 1978.
És llicenciat en Dret per la Universitat de Girona i va fer la professió temporal el 6 d’agost del
2007. És un dels més joves d’una
comunitat que actualment reuneix monjos de molt diverses
edats i procedències.

