Figueres adjudica avui la concessió dels
terrenvs de Vilatenim a l'escola Montessori
'bÉs l'linica empresa que s'ha presentat al concurs per a la construcci6 d'un centre escolar en aquest espai municipal
FlGUERfS I G-TUEAT

CAjuntarnentde F i e r e s fa avui
la proposta d'adjudicació als promotors del projecte de cenm educactiu amb el mhtode Montessori L
a concessió a 50 anys &uns
terrenys municipals a Vilatenim.
Segons els documents als quals ha
tingut accés Diari de Girona, es
meta de l'única empresa que s'ha
presentat al concui, obert el passat mes de setembre. El centre
privat @ria obrir l a portes el prop r curs, tot i que no hi ha cap confinnaci~oficial.
El proje~wd'aquest cenm educatiu ha estat p o l h i c des dels
seus inicis. Iialcdde, Santi Vila
(CiU), ho va anunciar durant el
passat mandat, quan compartia
govern amb el PSC, assegurant
que la ciutat necessitavamks oferta educativa. Van ser precisament
ells els qui, per justificar e1 seu suport a la iniciativaprivada, wn proposar &verses concessions vinculades a la compensacióa l'escola
pública -a través de la grahtitat de
¡libres- que, finalment, no es van
concretar despks de la seva expulsió del govern. El mateix va
passar amb ERC, amb qui Vila va
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UN PROJECTE EM FASES

El ce* podria obrir d curs
vinent amb algunes línies

a

Segons la documentació, el
centre tindria previst obrir de
cares al curs 2012-Z013pem ho faria per fases, la darrera de les quals
finalizaria el 2016. Així, e! primer
curs en faria amb algunes [Íniesescolars.
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El cenlm privat ha generat
polmica errtre els grups de
roposido des que I'alcalde el
va anmciar el mandat passat
.

-

pactar després del tempestuós
u d b r c b amb els socialistes. Esquerra va demanar diverses conBaprestacions a un projecte que ja
consideraven endegat com arn la
c o n s ~ c c i o&un paveilo en una
part dels terrenys a concessió.
El compmrnís convergent,perh
va durar ben poc i, tot just quatre
dies després de les eleccions mu-

La p m l - l aes troba a Vilatenim Sud, a tocar del polígon comedal.

en la segona i quena a YAlt Empordi i, els ciutaforp mes votada molt durryat j dans, ho han percebut. Chiig expero per so- ; emplar a les urnes.
I El PSC ha de fer €ocnou i nedes de les darreres i
.municipals a la m ija es podia
I
enmwure que cíu muria U ~ S ~ n *s bcwes de tes tia-r
I resultatshistbricsa 1'Alt Empordi municipalsa la ini ja es podia
i aixi ha estat. Gracies a aquests ! entreveure que CiU treuria uns
milers de vots l'aicalde de Roses, 1 resultatshistoritr a rAit
es P-o,
seri diputat ai i ~mporddiaixí ha e s i a t m
] Congrésila wmanramantindrh i
.
: fil directe amb Madrid. Mai és
!
~ #un any, el vaixell
1 negatiu tenir algun representant <<Enp o més
I dd PSC $'ha estwellat wntra
mida que avancen les all2 on s'adopten la majoria de
hores, e. resultats
j les decisions...Pel que fa a la des- I tres i e e b w , munidpals.
i feta del PSC, aquest desasbós reautonomiques i generals, sense
electorals del 20-N
cap renovació>>
van deixarit un posit I suitat ja es va comenpr a gestar
i
que conhma les sensacionsque, i quan a la Ili* al Congrés dels
finsi tot, ja es tenien p f i a m e n t ' Diputats no hi havia cap repre- I cessita que, per tot Catalunya,
: sorgeixin nous lideratges que
abans de passar per les urnes. A I sentmt de la comarca.
No hi ha cap socialista alternpermetin als socialistescatalans
I'Alt Emporda els resultats han
I
pordanes prou capacitat??Queda comenqar a aixecar el vol i trebaesrat gairebi una fotocbpia dels
que s'han regimt a la resta del j clar que els Iiders sociaiistesca- i ilar cap al futur. En poc més d'un
i any, el vaixell del PSC s'ha estap&samb algun element diferent I talans i gironins han donat l'es-
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A LA RECERCA
DE LIDERS

A

'
'

permet la instal.Iaci6d'aquest cenme en terrenyspúblics a m é s de
la concessió a 50 anys i un &on
perlamateixad'unminimde2milions d'euros en total.
lapromotpra del centre,Montse hvarez, ha manifestat en reiterades ocasions la seva voluntat
d'obrir l'escola quan abans rni l o Fins
~ i tot, a bavés de mbduls

nicipals que li van donar la majoria, Vila va suspendreper decret la
licitació de la redacció del projecte. Tot i que des del consistorivan
assegurar que la decisió s'havia
pres perqui: no volien comprom& cap inversió fms que es po&s en marxa el nou govern, el pmjecte no s'ha recuperat i l'adjudicaci6 que avui es duu a terme

vellat conba tres icebergs, rhunij cipals autonomiquesi generals,
i sense que fins ara s'hagi avanpt
I cap a la renovació. Nomes disi cursos de caca a la galeria parlant
i de la necessitat de reformular e1
~ c w l i s mper6
e --.
segueixen p i i ~
1 tant la nau els mateixos dirigenB
I que fa dhdes.
I Ara sembla que va de debh i
i que a vol posar íiia l'agulla per
I taide fer aquest pas endavant i
i dissenyar el cami per sortir del
I pou. En tot aquest p-s
seria
I més que interessant que mernI bres del PSC de i'Alt Ernporda en
; .formessinpart i fossin peces clau
L del nou projecte. Al 20-N, a la coi marca, els socialistes no hi estaven representats. Be, hi havia opi cions al Senat pero la C;ambra
A l b ja s a k m tots plegats quina
I forqa tk.El PSC necessita lidem i
j la comarca seria bo que no en
: quedés al marge.

,

prefabricats. La llarga Ixamitació,
penj no ho ha fetpossible, W i que
amb el procés acabat el centre
tindria la possibilitat dbbrir de
cares al cursvinent.
Segons els documentssobre cl
projecte, Montesmi Empnrda S L
preveu una inversió de 8,1 milions en les obres i preveu dur-ho
a terme en tres fases. La primera,
de sis mesos i es faria dwmt el
2012; la segona durant el 2013; la
tercera al 20 14i la dímera de cares
al 2016. De fet, el mes d'abril passat, &WL ja va explicar que preveia poder obrir de cares al curs
2012-2013 amh les lini'es de oa 5
anys i amb capacitat per a uns 450
alumnes.Va matimw perb, que la
resta d'ampliacions encara s'estaven perfilant.
El nou centre estari basat en la
metodologia Montmori que contempla, entre d'dlres coses, amoüvar els nens a aprendre amb gust
i permetr satisfer les seves curiositats~.I és que el sistema es^
bsat en una ucnrnbinació dbb.servacio, intuició i coneixements
adquirits a través d'estudk i experikncies de la doctora M o n m rin.

La Iaeden fadi
Una jornada per
dehafire sobre
les renovables
FIGUERESI MC

B 1,'entitat ecologista Taeden ha

organimtpaaquestdivendrs al
mati a la biblioteca Fages de Ciment de F i e r e s una jornadatecnica per debaire sobre 1 senergies
renovables i I'estalvi i eficikncia
energeticaen l'imbit local. Al'acte, hi participaran rnemhm de
1'Agkncia Local de lJEnergiade figueres;de 1'Ajuntamentde Girona;
de la UdG; de la Universitat Rovira iVirgiii (URV) i d'alires urganitzacions dedicades al sector. La
trobada s'emrnarcaen el projecte
*Energia: de l'empoble a l'ecocomarctu,iniciat I'any 2010.

Les tripulacions del Club de Rem de
Roses es queden sense poder-seentrenar
1
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b A reaueriment
de I1Aiuntamenthan tornat el llagut, que es vol donar a una altra entitat
-
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ROSES IC.V

Les c e s mpulacions del Club
Maritim de Roses des de principi
de mes que no s'enmnen despr*

de quedar-se sense el iiagut que el
I'Ajuntament els va cedir,

2008

."...+A

..,

",
" "

-.,

-.A

<-

....

?

pe& que ara se'lsha obligat a tornar per brilirar-10 a una altra entitat, el Grup d ' E s p o ~N5uti.w.E3
club intenta que 1'Ajuntamenireconsideri ladecisiói que entengui
que fa 18 anys que ensenyenrem,
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mentre l'altra entitat tot just acaba
de comencar i, a més, ja disposa
&un altre llagut L'entitat sense
gnim de lucre constata que no
rep ajudes economiques per part
de l'Ajuntament, i si en canvi rall-~.--.I?XX---..-..--.,.XI"
, ,
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tra entitat.

la decisi6 de facilitarque sigui
el GEN qui agluüni tots els espom
niutia est8 comportant problemes al Wub Mad6m que en aquest
moment no disposa de cap em-
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La taverna d e la,Rambla
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Gondtit per Edugd
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disposar

nera-&
de&mt de cobrat les
d'un
quotes.
liagut,Són
ha
tres ~pulacions,
dues & n h s i una
de &ets amb un totalde trentajoves d'entrr 14i.15 &Centiut lamerrta'dap-ó
que IS& exercint
el seu propi ajuntament envers el
Clubs,una entim que recorden &
sense inirn de lucre.Fins el 2008
tenien un llagut cedit pel port de
Llan~hperb un temporal el va
malmebe. L'Ajuntament en va
comprarun que el Club va anar a
recoiiir al Pais Basc i h s ara I'han
per
utilitzat
Carles
EiPnou
h mgover
o (CiU),
encapplat
segom
va explicar al darrer ple municip'd,
M
que
I sigui el GEN qui aglutini
tots els espomniutics. creuque no
hi ha ofmk per tants clubsi ha de-
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Presentat per
- Pere Bahi i Pep Rodriguez
DIJOUS DE 3 A 4 H D.E LA TARDA

barcacio perquk les tres tripuladons que practiquenaquest espm
amb el que tambévan a competicions puguin enixenarse.h t i w ,
a l'essra de poder trobar la ma-

,

cidit retirar-lmel llagut per ccdir.¡o a l'allm e n a Per resolució &aC
&dia se% ha requeritl ' e n m del
llagut. Des del club inteden amnseguir una m n i 6 amb I ' a l d e . Insisteixen que no b loac que es
perjudiqui un club amb personal
ni inlifirat i al~lmnes.
ner afavorir-

