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Cabrera no vol perdre un P3
i demana suport a Vilassar
a Aprova una moció per reclamar a Ensenyament que mantingui la línia a l’escola Pla de l’Avellà
a Proposa al municipi veí, amb el qual havien mancomunat el servei, reduir les ràtios a tota la zona
Elena Ferran
CABRERA DE MAR

Els representants de
l’AMPA de l’escola Pla de
l’Avellà tenien previst
ahir reunir-se amb el regidor d’Ensenyament de Vilassar de Mar, Josep Solé
(ERC), per explicar-li la
proposta que, segons ells,
podria evitar el tancament de la línia de P3 pel
curs que ve, com ja ha
anunciat Ensenyament.
L’Ajuntament de Cabrera
ja els va donar suport dijous passat aprovant per
unanimitat la moció en
què es reclama que no es
tanqui cap línia i es redueixin temporalment les ràtios per sota dels 25 alumnes, amb dos nens per aula, a totes les escoles públiques de la zona de Cabrera
i Vilassar de Mar.
Aquesta proposta busca el suport de Vilassar de
Mar, no per casualitat, ja
que els primers anys el
centre va ser mancomunat entre els dos pobles.
Cabrera tenia els terrenys
al veïnat del Pla de l’Avellà
i l’oportunitat de tenir així
una escola pública i ampliar l’oferta del col·legi
concertat Sant Feliu, i per
la seva banda Vilassar de
Mar necessitava més places escolars. Avui un 40%
de l’alumnat continua
sent de Vilassar de Mar, on
la trama urbana comunica
amb el Pla de l’Avellà.
Cabrera de Mar ja fa
anys que nota la davalla-

EL MASNOU

El noi que va morir diumenge al Masnou era del
municipi i tenia setze anys
de Montgat, segons l’ACN.
Fonts dels Mossos d’Esquadra consultades per
aquest diari van confirmar ahir que el mort és un
menor, però no van donar

L’Ajuntament
s’adhereix al
servei Incorpora
L’Ajuntament de Santa Susanna s’ha afegit al programa
Incorpora, que facilita la contractació de persones que
pertanyen a col·lectius vulnerables. L’acord preveu, entre
altres coses, la derivació
d’ofertes i usuaris entre
l’Ajuntament i el programa i
una jornada de sensibilització adreçada al teixit empresarial local. L’entitat amb la
qual s’ha signat el programa
és el Molí d’en Puigvert, situada a Palafolls. ■ REDACCIÓ

LLAVANERES

El municipi
obté la distinció
de vila florida
Llavaneres s’ha afegit a la llista de viles florides que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya i que distingeix els municipis pel seu respecte a
l’ambient. Entre altres projectes, l’Ajuntament té sobre la
taula la renovació del parc de
Can Matas i del passeig de la
Mare de Déu de Montserrat. A
més, s’estudiarà la possibilitat
de convocar un concurs de
balcons florits. ■ REDACCIÓ
Els alumnes i professors, en acabar l’estona de descans ahir al migdia, entrant altre cop a les aules ■ E. FERRAN
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“Nosaltres també
hem perdut una
línia aquest curs i
esperem recuperar-la
el vinent”

—————————————————————————————————

infants són els que van
néixer a Cabrera de Mar
el 2013 i que hauran de començar P3 el curs que ve.

da demogràfica i, de fet, el
2013 l’Ajuntament es va
veure obligat a tancar una
de les escoles bressol, que
va reconvertir en llar

—————————————————————————————————

Josep Solé
REGIDOR D’ENSENYAMENT
DE VILASSAR DE MAR (ERC)

d’avis. La retallada pel
curs que ve està justificada per aquesta disminució de la natalitat, ja que el
2013 es van comptabilit-

La mort del menor
al Masnou, un accident
Redacció

SANTA SUSANNA

més detalls sobre la seva
edat o identitat. Les mateixes fonts van indicar
que ahir al matí se li va
practicar l’autòpsia, que
va concloure que la causa
de la mort va ser un accident. Diumenge a les vuit
del matí va aparèixer un
cos surant en el port del
Masnou, segons va explicar la policia catalana.

De la seva part, fonts
municipals van relatar
que el vigilant del port va
alertar a primera hora del
matí que hi havia un cos
surant a l’aigua. El cadàver es va trobar a la part
nova del port, concretament a la segona palanca entre els amarradors
708 i 709, van informar
aquestes fonts. ■

zar 32 infants. Tot i això,
des de l’AMPA defensen
que es podrien superar les
25 matrícules pel curs
que ve si es tenen en
compte els nens de Vilassar de Mar que ja tenen
germans matriculats al
centre. Recorden, a més,
que cada any se supera el
nombre de 40 sol·licituds
per matricular-se en primera opció i que, finalment, sempre s’acaben
omplint les 50 places.
La solució proposada
per reduir temporalment

les ràtios ha agafat de sorpresa l’Ajuntament veí,
que ahir esperava conèixer el contingut de la moció abans de pronunciarse. El regidor d’Ensenyament, Josep Solé (ERC),
recorda que el curs passat
va ser una escola del seu
municipi la que va perdre
una línia de P3, amb el
compromís d’Ensenyament de recuperar-la el
curs que ve. “Tindrem vuit
línies que volem mantenir, entre pública i concertada”, hi va afegir. ■

MATARÓ

Set sales obertes
per preparar
els exàmens
L’Ajuntament de Mataró posa a disposició dels estudiants set sales d’estudi
en diferents equipaments
municipals perquè puguin
preparar els exàmens vinents. L’accés és lliure i gratuït i els espais, tots proveïts de servei de Wi-Fi, estaran oberts fins al 29 de gener. Les sales són en diferents indrets de la ciutat
per tal d’oferir un servei
descentralitzat. ■ REDACCIÓ

L’oposició de Canet creu
que el govern la menysté
T.M.
CANET DE MAR

L’oposició de Canet, a excepció de la CUP, ha signat
un comunicat conjunt en el
qual critiquen l’actitud del
govern d’ERC i CDC i li retreuen “menysteniment”
envers la resta de formacions. Canetencs Independents, el PP, Som Canet i el

PSC han consensuat un
text arran de la proposta de
pressupostos participatius, que pugen a 300.000
euros. Segons afirmen en
un article a la revista local
Àmbit, el govern ja dóna
per feta la tria dels deu projectes entre els quals els veïns hauran d’escollir. En
l’escrit es recorda que en la
reunió mantinguda el go-

vern va informar l’oposició
que no hi havia res tancat i
que volia la seva implicació.
En vista de l’article, els
grups signants denuncien
que se’ls obstaculitza la feina i se’ls menysté, i afirmen que si ERC i CDC no
rectifiquen i canvien les
maneres de fer es desvincularan d’aquesta iniciativa participativa. ■

