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L'escola la Sèquia protesta contra un nou nyap al centre
 francesc galindo

Un tripartit en minoria per la malaltia de tres
regidors pacta més que mai amb l´oposició
De les 7 proposicions de l'ordre del dia, l'equip de govern del PSC, ERC i ICV només descarta la
presentada per la PxC
  VOTA LA NOTÍCIA  M'agrada

FRANCESC GALINDOMANRESA
A vegades un grip pot fer variar el rumb d'una
ciutat. En el ple municipal de l'Ajuntament de
Manresa celebrat dilluns, a l'absència de fa mesos
de Mar Canet s'hi van afegir les indisposicions de
les regidores Àngels Mas i Alba Alsina, que van
deixar l'equip de govern amb 10 representants i
l'oposició amb 12. Haurien pogut aprovar
qualsevol cosa, però els regidors de l'oposició van
optar per cercar consensos i el tripartit va pactar
com mai en 16 anys per governar una situació
excepcional que requeria maniobres.
De les 7 mocions presentades, el govern només
va votar en contra de la defensada per la PxC per
asfaltar un tram de vial -la connexió dels carrers Guillem Catà amb Montealegre- pel qual a hores d'ara
no hi ha diners. Pel que fa a la resta, el tripartit no va poder fer servir sistemàticament el procediment
d'introduir una esmena de substitució, que diu una cosa diferent de la que es proposava i, exercint la
seva majoria, votar l'esmena de substitució i volatilitzar la proposta inicial.
Un exemple clar es va donar en la moció presentada per la CUP en la qual demanava que l'Ajuntament
de Manresa fes arribar al departament d'Ensenyament de la Generalitat la seva oposició a la creació
d'una nova línia de P3 a l'escola la Sèquia. El govern va proposar esperar a veure si calia obrir el grup o
no, que si calia s'hi fessin millores al centre, que s'ho tornessin a mirar... Amb majoria, aquesta esmena
de substitució és la que hauria tirat endavant, excepte en el cas que la proximitat de les eleccions i la
presència de mares i pares d'alumnes que ocupaven la meitat de la sala -l'altra meitat eren policies
locals i altres treballadors sublevats per les retallades salarials- s'hagués tingut en compte. Va ser CiU
qui va explicitar que si es volia consens era el govern en minoria el que s'havia de moure, i no a l'inrevés.
I així va ser, amb l'alcalde Josep Camprubí (PSC) afirmant taxativament que "a la Sèquia no volem un
bunyol més". No cal dir que l'alegria reivindicativa del tripartit estava incentivada pel canvi de govern a la
Generalitat i la proximitat d'eleccions municipals.
D'altra banda, aquesta batalla guanyada -no pas la guerra- va servir perquè es digués públicament que a
l'escola hi falta una sortida d'emergència, tot i que això té un pla d'emergència considerat adequat, que
han desaparegut aules de música, anglès, psicomotricitat i la biblioteca, que el centre funciona en un
carrer sense sortida i sense urbanitzar, que els petits han de compartir el pati amb els grans, que les
entrades i sortides són un caos, que les circulacions internes són deficients, que els nens de P3 hauran
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de dinar a toc de pito. Total, que l'escola que fa 5 anys es va dir que era un model ara resulta que ja
mostra múltiples deficiències sense el nou grup de P3 que s'hi vol posar el curs que ve. I això no és cap
victòria per a ningú, ni hauria de quedar en paper moll. Pactant, pactant es va fer la 1 de la matinada.
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regio7.cat és un producte de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través
d'aquest mitjà, excepte que es disposi d'autorització expressa de Regio7.cat. Així mateix, queda
prohibida tota reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat
intel·lectual.
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