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Les escoles Sant Salvador i Tarragona 
tindran nous edificis el curs vinent
V.C.
Els col·legis Sant Salvador i 
Tarragona disposaran dels 
seus respectius edificis i 
instal·lacions per al pro-
per curs 2010-2011. Així ho 
va explicar ahir el regidor 
d’Ensenyament de l’Ajun-
tament de Tarragona, Joan 
Sanahujes.

Fins al moment, aquests 
dos centres educatius havi-
en de dur a terme les seves 
activitats en mòduls pre-
fabricats, a l’espera de po-
der disposar de les instal-
lacions definitives. S’espera 
que, a partir del proper curs 
escolar els alumnes que  
ara han de rebre les seves 
classes en mòduls prefa-
bricats puguin finalment 
rebre-les en construccions 
definitives.

 «L’any vinent tindrem 
menys mòduls d’aquest ti-
pus a la ciutat de Tarra-
gona, ja que els que actu-

alment estan fent servir 
aquestes escoles desapa-
reixeran», va assegurar Sa-
nahujes, que valora aquests 
avenços d’una manera molt 
positiva. «Això vol dir que 
continuem realitzant les 
construccions que havíem 
de fer», va afegir. En aquest 
sentit, va assegurar que des 
de la regidoria «ens estem 
posant al dia».

A més, el regidor va voler 
destacar el cas del centre 
Tarragona, ja que «fins ara 
tots els estudiants estaven 
en els mòduls prefabricats, 
i a partir del curs següent 
estaran tots en una cons-
trucció definitiva». A tal 
efecte s’ha previst l’edifica-
ció d’una nova instal·lació 
que es preveu que estigui 
enllestida a l’agost, abans 
que comenci el curs escolar 
al setembre.

En el cas de Sant Salva-
dor, es tornarà a recuperar 

l’edifici que s’estava fent 
servir durant els anys ante-
riors com a institut fins a la 
implantació dels esmentats 
mòduls. Aquest ha estat re-

modelat per tal d’adaptar-lo 
al seu nou ús, ja que seran 
els alumnes de Primària els 
que el faran servir. Els es-
tudiants de l’institut, per la 

seva banda, ja estan instal-
lats des del passat setembre 
a un nou edifici. D’aquesta 
manera podran prescindir 
dels mòduls prefabricats.

EQUIPAMENTS

Fins ara, els alumnes rebien les classes en mòduls prefabricats provisionals instal·lats a tal efecte

El PP acusa l’alcalde 
de fer campanya a 
l’acte sobre el tren

El grup municipal del PP 
va denunciar que la re-
unió de treball sobre el 
model ferroviari a Tarra-
gona, que ha de tenir lloc 
el pròxim dimecres, «s’ha 
transformat en un acte 
propagandístic del PSC». 
El portaveu popular, Ale-
jandro Fernández, va 
acusar l’alcalde, Josep Fè-
lix Ballesteros, «de canvi-
ar el perfil d’aquest acte», 
que té per objectiu elabo-
rar una proposta unitària 
sobre la qüestió del tren a 
la ciutat per traslladar-la 
a les diferents adminis-
tracions implicades. «Un 
cop més, Ballesteros pri-
oritza els interessos del 
seu partit, abans que els 
de Tarragona», va sen-
tenciar. També va carre-
gar contra el lema de la 
trobada: «Han posat un 
eslògan de la factoria so-
cialista a la trobada: Tar-
ragona es connecta amb 
el progrés». A més, va 
criticar l’assistència del 
secretari per a la Mobili-
tat, Manel Nadal. «És un 
representat de la Gene-
ralitat i ja estan en plena 
campanya», assenyalava 
Fernández. REDACCIÓ

En aquests mòduls s’impartien les classes del CEIP Sant Salvador.
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