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TARRAGONA
EDUCACIÓ

ICV presentarà una moció sobre el
tancament de l’Escola Olga Xirinacs
Afirmen que el Govern ha incomplert una resolució del Parlament que l’instava a mantenir el centre
Alba Porta

ICV no llança la tovallola i, en el
proper ple de l’Ajuntament de divendres, el grup municipal de la
formació ecosocialista presentarà una moció perquè el consistori
insti el Govern de la Generalitat
a mantenir la ubicació i l’autonomia de l’Escola Olga Xirinacs,
així com estableixi mecanismes
que garanteixin la qualitat de
l’ensenyament públic, tot i que
de cara al proper curs, ja no s’han
pogut fer preinscripcions en
aquest centre.
Segons els ecosocialistes, el
Govern de la Generalitat ha incomplert una resolució del Parlament de Catalunya adoptada el
12 d’abril que l’instava a impul-

sar durant aquest any diversos
equipaments educatius, entre
els quals hi ha «el manteniment
de la ubicació i l’autonomia de

«Els incompliments
del Govern es fan amb
l’excusa que no hi ha
diners», critica Grau
l’Escola Olga Xirinacs de Tarragona».
«Esperem que la resta de grups
hi donin suport», va explicar ahir
la regidora ecosocialista, Arga
Sentís. A més, Sentís va afirmar
que, a determinats llocs de la
ciutat, «l’oferta de l’escola concertada és pràcticament l’única

que hi ha».
Per la seva banda, la diputada
al Parlament d’ICV Hortènsia
Grau, va criticar que el Govern
no compleixi les resolucions del
Parlament «amb l’excusa que no
hi ha diners», i va criticar les polítiques educatives del Govern de
la Generalitat i les va qualificar
de «lesives» per la majoria de la
ciutadania. «S’estan carregant el
model d’educació pública», va
afirmar la diputada ecosocialista. «Els diners sí que hi són, però
no s’estan prioritzan els serveis
públics», va afegir.
En aquest sentit, Grau també
va criticar que Convergència i
Unió «es queixa molt dels incompliments de Madrid, però

es comporta de manera deslleial amb els ajuntaments», ja que
segons va afirmar, no se’ls té en
compte com a «administració
educativa».
Sense beques de zero a tres anys
La diputada ecosocialista també
va alertar de la situació de les
llars d’infants municipals. «S’ha
reduït l’aportació de la Generalitat i al mateix temps no s’han
convocat les beques de zero a
tres anys», alerta la diputada.
Sentís i Grau van coincidir que
en els pròxims anys «veurem les
conseqüències de precaritzar
l’educació, perquè la desigualtat
d’oportunitats ens hipoteca el
país pels propers 20 anys».

SOCIETAT

Trobada de graduats socials de
la promoció 1984-87
Professors i estudiants de la
promoció 1984-87 de Graduats
Socials, van reunir-se dissabte
passat per celebrar el 25è aniversari de la finalització dels
seus estudis. Els estudiants i
professors van ser rebuts al
Saló de Plens de l’Ajuntament
de Tarragona pel regidor Antonio Moreno, i van estar acompanyats per Alfons González,
degà de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, on es var fer una

presentació retrospectiva del
món laboral a les primeres civilitzacions i l’evolució dels estudis de Graduats Socials. També
es va fer entrega de diplomes de
reconeixement als professors,
a la Facultat de Ciències Jurídiques i a l’Ajuntament pel recolzament a la trobada. L’acte va
finalitzar amb una actuació del
Cor Al·leluia. Després van fer
una visita guiada per Tarragona. La jornada va finalitzar amb
un dinar de germanor. Redacció

CEDIDA

Estudiants i professors van fer una visita guiada per Tarragona.

