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ESPERANT L’ESCOLA  Ampans havia de disposar de l’actual escola la Flama quan aquesta es traslladés a Manresa. L’edifici nou, però, ni tan
sols no s’ha començat a construir. Mentrestant, el centre d’educació especial Jeroni de Moragas de Comabella ha anat quedant petit per acollir
tots els alumnes que té. El curs 2005-2006 ja la van haver d’ampliar amb cargoleres i ara ha calgut comprar-ne cinc més per guanyar metres

Ampans ha d’instal·lar cinc cargoleres
més per poder encabir tots els alumnes
 El director general diu que, veient que l’operació Flama va per llarg, estudien noves opcions, com ampliar la seu actual
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El  el pla era que l’Ajuntament de Manresa buscaria un terreny per cedir a Ampans i que la
Generalitat pagaria la construcció
d’una nova escola d’educació especial per donar resposta als problemes de saturació que arrossega fa més de deu anys la Jeroni de
Moragas de Santa Maria de Comabella, a Santpedor. Aquell pla,
però, va canviar. El següent passava
per instal·lar-se a l’edifici de la
Flama a Pineda de Bages quan l’escola es traslladés a l’equipament
nou projectat a Manresa. Aquest
pla tampoc no ha tirat endavant
causa de la crisi. Per tant, a Ampans li ha tocat gratar-se la butxaca per ampliar amb cinc cargoleres més l’actual i insuficient centre.
Toni Espinal, director general
d’Ampans, situa en . euros
el cost que ha representat comprar
les cinc cargoleres, que, amb una
capacitat d’uns  m i escaig,
han de permetre esponjar els
alumnes. El curs - ja van
haver d’instal·lar cargoleres per
disposar de  m més; l’equivalent a deu aules. Comenta que els
diners gastats ara surten de fons
propis i del suport social rebut
amb la venda de calendaris i el
concert de Nadal. Hi afegeix que,
tenint en compte que disposar
d’un nou equipament va per llarg,
els ha sortit més a compte comprar
les cargoleres que llogar-les. A dia
d’avui els cinc mòduls ja són a Comabella; aquesta setmana és previst que els arribi el mobiliari, i de
cara al  de maig, anuncia, hi entraran els alumnes.
De 90 a 190 alumnes
El director general d’Ampans entén que la situació actual pel que
fa a les instal·lacions escolars de
què disposen no és precisament la
òptima i per això vol fer un agraïment explícit a «la paciència i
comprensió del personal de l’es-

Picabaralla entre
Convergència i PP
La priorització pel que fa a la
construcció de nous equipaments escolars a Manresa va provocar, el mes passat, una picabaralla entre CiU i PP. Els populars van
dir que el govern de Mas havia inclòs la construcció de la nova Flama en la llista d’equipaments prioritaris a canvi de rebre el seu suport als pressupostos de la Generalitat. Immediatament, l’equip de
govern de l’Ajuntament de Manresa, mitjançant declaracions del regidor d’Ensenyament i Universitats, Toni Llobet, va sortir a rectificar el PP, i va assegurar que els
equipaments educatius prioritaris
eren els que estaven funcionant
en cargoleres. Això és l’institut de
Cal Gravat i l’escola Valldaura, i que
la Flama anava a la cua. Aquesta situació ha obligat Ampans a ampliar
l’espai amb cinc noves cargoleres.



cola i dels pares». Insisteix que en
cap cas el possible trasllat a la
Flama va ser promogut per Ampans i, de fet, lamenta que la primera intenció, el pla original de fer
una escola nova en un terreny cedit per l’Ajuntament, no avancés.
Era l’any . «Si haguéssim tirat
pel dret ara estaríem amb millors
condicions», fa notar.
El que va succeir, recorda, és que
per part del govern de la Generalitat es va considerar que no era necessari fer una centre nou perquè
la política educativa passava per
apostar per l’escola inclusiva, de
manera que no calgués augmentar la demanda dels centres d’educació especial com Ampans. A
l’hora de la veritat, però, ressalta
Espinal, això no ha estat així. D’una norantena d’alumnes fa deu
anys, la Jeroni de Moragas ha pas-

Un operari treballant a l’interior d’una de les noves cargoleres, que són de color blau. Ahir, a Comabella

sat a acollir-ne entre  i  fa
cinc anys, i  el curs present.
«Cada any creixem i preveiem que
el curs vinent anirem cap als ».
Per tant, tenir més espai és una necessitat real i imperiosa.
Alternatives
Descartada l’escola nova en un terreny cedit per l’Ajuntament, es va
decidir que Ampans pogués disposar de l’edifici on hi ha l’escola
la Flama quan aquesta marxés a
Manresa, al nou centre projectat en
uns terrenys al barri de Mion-Puigberenguer. Sobre aquest tema,
Espinal ressalta que «nosaltres no
ho vam promoure. Era el Departament d’Ensenyament el que
pensava que no havia de créixer l’educació especial perquè hi havia
molta escola inclusiva». Per tant, és
va aturar la recerca d’un terreny
per fer l’escola nova (es va parlar
d’un de proper a La Salle) i es va

Descartada l’escola nova,
es va decidir que Ampans
pogués disposar de l’edifici
on hi ha l’escola la Flama
L’altra possible sortida
és ampliar de manera
significativa l’edifici actual
del centre de Comabella

apostar definitivament pel trasllat
a la Flama quan quedés buida. «Tot
i que ens feia més il·lusió anar a
una escola nova que aprofitarne una que estava feta, vam dir que
ens semblava bé». Espinal ressalta que «tots els pares de la Flama
ens van acusar que havíem instigat el procés nosaltres, quan, en realitat, vam ser subjectes passius».
Però aquest pla tampoc no ha
avançat. La situació de crisi ha fet
que entre els centres educatius

prioritzats per la Generalitat no hi
sigui la Flama. És aquí on Ampans
ha començat a estudiar possibles
alternatives. Per una banda, diu Espinal, «sense abandonar l’expectativa que ens cediran la Flama»,
i tenint clar que no disposen dels
diners per fer una escola nova, han
demanat a «un parell o tres ajuntaments si disposen d’un terreny
per cedir-nos. De moment, no
hem rebut cap resposta concreta».
L’altra sortida que esmenta és ampliar «de manera significativa» l’edifici actual de l’escola a Comabella. Per a això, però, informa, caldrà esperar que Santpedor tingui
un pla urbanístic nou, la qual cosa
preveu que tampoc no serà immediata. Mentrestant, l’opció més
pràctica ha estat la de comprar més
cargoleres que, tot i que no és la solució desitjable sí que permetrà
que els alumnes i treballadors de
l’escola puguin estar més amples.

