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Algunes persones han manifestat la seva preocupac10 per 
l'ESCOLA LA GUST ÀRIA. alarmats pel contingut de l'article (sota els 
«auspicis» del senyor Josep Galobardes, cap de l'oposició d'aquest 
Ajuntament) que a continuació es transcriu: 

A l'escola pública Lacustària, de Uagos
tera, les classes d'ètica i religió es fan en 
un antic lavabo habilitat com a aula des
prés de treure 'n les piques i posar-hi una 
taula. Als tres recambrons es van treure 

ENSENYAMENT 

els sanitaris i ara s'hi han instaHat lleixes que s'ha anat fent gradualment-, mante
per emmagatzemar material. AqÚest, nen fonts de l'equip directiu. La direcció 
segons el professorat, és un exemple de diu que aquestes deficiències no existiran 
la manca d'espai que pateix aquest centre. el curs vinent gràcies a les quatre noves 
«És resultat del desdoblament de cursos aules de pre-escolar. 

L'escola de Llagostera no té espai i 
habilita un lavabo per fer-hi classe 

Es van treure les tasses dels tres wàters i els I Els ordinadors per a les pràctiques dels 
tres recambrons s'aprofiten com a magatzems alumnes s'han instal·lat a la sala de professors 

NÚRIA ASTORCH 
• Llagostera.- En un termini de 
cinc anys, la direcció del centre 
ha dut a terme diferents canvis 
per guanyar espai. Un d'aquests 
va ser el de dividir mia aula en 
dues, de manera que la més gran 
està ocupada per un grup d'alum
nes de primer de bàsica i la petita, 
per quinze àlumnes de setè. Al 
menjador es va instaHar una paret 
mòbil, darrera de la qual una aula 
acull l'altre grup de primer. <<No 
els manca espai per dinar, però 
estan un xic estrets», diuen. A una 
part del gimnàs, utilizada .abans 
com a aula-taller, ara es fan clas
ses normals. 

Enguany, la direcció ha conti
nuat reajustant espais i a la sala 
de professors ha instaHat els ordi
nadors per a les pràctiques dels 
alumnes. Un antic magatzem és 
ara uria aula d'educació especial. 
Fins i tot la direcció té previst 
aprofitar un tros de passadís per 
emplaçar-hi una aula · d'àudio-vi
suals. 

·· · La direcció del centre admet 
que la construcció d'un grup a 
part de quatre aules de pre-esco
lar i d'una sala d'usos múltiples 
per part del Departament d'En
senyament de la Generalitat, 
<<alleujarà el problema actual d'es
pai>>. No obstant això, protesten 
pel retard de la Generalitat a 
posar solució al problema d'espai: 
<<Fa molts anys que reivindiquem 
la construcció de més aules i la 
Generalitat sempre ha al·legat 
dificultats econòmiques». 

Aquest rotatiu no va poder con
tactar ahir amb el delegat d'En
senyament é' les comarques de 
Girona, Albert Vancells. El pre
sident de l'Associació de Pares 
d'Alumnes (APA) del Lacustària, 
Lluís Camacho, es most_ra opti
mista pel fet que <<d'aquí a vuit 
mesos quedarà resolt el problema 
de la manca d'aules», però recor
da que <<els pares es van sentir 
algun cop dolguts per les llargues 
que els donava l'Ajuntament, a 

pesar de saber ·que era Ensenya
ment el que feia esperar». 

La direcció del centr~ va insistir 
que l'aplicació, el -proper curs, de 
la reforma de l'ensenyament 
-que deixarà sentir els seus efec
tes sobre el nivell primari en· 
l'exercici 93-94-, <<repercutirà 
positivament perquè alliberarà els 
alumnes de més de dotze anys». 
<<D'aquí a dos anys aquesta escola 
serà modèlica», va assegurar el 
regidor de Cultúra de l'Ajunta
ment de Llagostera, Lluís Nuell. 

Una instaHació elèctrica defi
cient, la humitat al sostre de l'e
difici - on en una part no es des
carta que hi hagi bigues de ciment 
aluminós-, el m:1l estat de les 
finestres <<per les quals entra aigua 
quan plou», són uns altres dels 
problemes que la direcció del cen
tre ha notificat a l'Ajuntament. 
Nuell va assegurar que la voluntat 
del consistori és solucionar els 
problemes d'infrastructura del 
centre. 

(EL PUNT. 15·10·91) 



Com que aquest article es dedica a subratllar aspectes que 
tergiversen la realitat i al mateix temps «Oblida)) /es qüestions més 
positives. que ja estan solucionant els problemes de /es ESCOLES. 
tant el senyor Lluís Nuell. regidor de Cultura , com el claustre de 
professors. s'han vist obligats a puntualitzar moltes deficiències 
amb les cartes següents. publicades en el mateix diari: 

L'Ajuntament l l'escola 
La cus ~Mia 

• El seu diari diu molt clarament 
que és independent i democràtic. 
Personalment ho crec aoo: 

(.:.) És per això que tinc l'atre
viment d'assenyalar-li els meus 
dubtes sobre l'equanimitat del seu 
diari en el cas que ens ocupa, dub
tes que sorgeixen de la publicació 
d'una notícia sobre el col·legi 
públic Lacustària el dia 15 d'oc
tubre; i molt principalment el titu
lar que l'encapçala. 

Represento el Consistori per 
delegació de l'Alcalde com a regi
dor d'ensenyament des de fa qua
tre anys i mig, i he de dir en res
posta a la poca veracitat de l'escrit 
que ens ocupa que els esforços i 
l'atenció esmerçats pel Consistori 
passat i per l'actual envers el nos
tre Col·legi han estat efectius i 
laboriosos com mai no ho havien 
estat. 

Voldria ignorar les causes de la 
visita a la nostra escola del diari 
que vostè tan dignament represen
ta, però he de dir en honor a la 
veritat que molt clares no ho són, 
almenys per a mi. No entenc de 
cap manera que en moments difí
cils com hem tingut en aquest cen
tre, el seu diari s'hagi mantingut 
silenciós i aliè als nostres proble
mes. En canvi, quan amb tota 
seguretat estem a punt de tenir-ne 
la solució, surten veus i persones 
que fins ara havien ignorat aques
ta problemàtica i indueixen a fer 
un reportatge demagògic i que fal
seja la realitat sobre una petita 

aula habilitada eventualment per 
la direcció de l'escola, la qual, en 
definitiva, n'és l'única responsable 
i no pas l'Ajuntament. 

Vull afegir que tinc el conven
ciment que d'escoles com les que 
ens ocupen i, malgrat les mancan
ces que hem de reconèixer, difí
cilment en trobarà a les nostres 
contrades: 20 mestres, 20 aules 
dotades amb grans obertures i 
bona ventilació, calefacció central 
a cada una d'elles; una aula amb 
vuit ordinadors, un menjador 
col·lectiu molt digne amb capacitat 
per a tots els alumnes; un gimnàs 
equipat amb tots els aparells 
necessaris; un pati d'uns 6.000 
m2.; una pista polisportiva; i tot 
:~.ixò en un edifici situat en un 
paratge envoltat de zona verda 
sobre un puig que domina la 
població. 

Per altra banda, a partir del 
curs que ve entraran en servei 
quatre noves aules per als cursos 
de preescolar, modernament equi
pades, i que faran que l'edifici 
actual tingui més espai disponible 
per encabir-hi els serveis pedagò
gics necessaris. I finalment també 
cal tenir present que hi ha la pers
pectiva fonamentada que es con
cedeixi a Llagostera en els propers 
anys un centre d'ensenyament 
secundari d'acord amb la reforma 
que properament es començarà a 
aplicar. 

Tota aquesta informació, posa
da a l'abast de l'autora de l'esmen
tat article, només hi va quedar 
reflectida parcialment. Això em fa 
dubtar seriosament de la seva 

capacitat de jutjar imparcialment 
els temes que tracta. O potser és 
que es va deixar manipular ingè
nuament. En qualsevol cas, alguna 
cosa ha fallat en el tractament que 
el seu diari ha donat a aquest 
tellMi. 

No crec que els ciutadans de Ja 
nostra vila i sobretot el col·lectiu 
relacionat amb el col·legi públic 
Lacustària (mestres, alumnes i 
pares) es mereixin que es despres- • 
tigiï una escola pública que entre 
tots ajudem a fer millor. I foo 's ' 
bé que dic pública, perquè dubto 
que hagués passat el mateix amb 
un centre privat. Senyor director, 
el convido en nom meu i de tot 
el Consistori a fer una visita quan 
vulgui al col·legi públic Lacustària 
perquè pugui comprovar vostè 
mateix la veracitat del que dic. 
I LLUÍS NUELL CREUS (Regidor de 

cultura i ensenyament de l'Ajuntament de 
Uagostera). 

Puntualltzaclons de 
l'escola Lacustàrla 

• El passat divendres 11 d'octu
bre, el Sr. Galobardes, regidor del 
Grup Independent de l'Ajunta
ment, va sol·licitar que la direcció 
del centre rebés uns redactors de 
El Punt amb la finalitat d'elaborar 
un informe sobre el col·legi. A la 
tarda del mateix dia, i en presèn
cia de l'esmentat Sr. i del Sr. 
Nuell,rRegidor de Cultura, es por
tà a terme la visita. Però un infor
me que en un principi havia de 
ser constructiu va transformar-se 
en quelcom contrari vers l'Ajun-



tament, el poble i nosaltres 
mateixos. 

Per això, e! claustr.e d(f profes
sors del col·legi públic Lacustària 
vol aclarii: . i modificar alguna de. 
les informaCions. donades a l'a sec
ció Pun·t i Seguit .de Él Punt del 
dimarts · 15 d'octubre de .1991. 

lr. L'encapçalàment de l'article 
no respo~ de· cap mane(a a la rea
litat, atès que si ·i>é ·anteriorment 
el .local havia estat ·un lavabo, 
actualment t,a èStat c,òriectament · 
condiciomit per poqer-hï impartir 
classes. . · . · 

.2n. ·Malgrat teXistència del: pro
blema . de 'la milnèil d'.esl>~i . {rèa
litat ben ·è!ara al :no·stre centre), 
cal dir que ets, al~rri1,1es ,que ·vañ 
a aquesta: aula·· s:Qn grUpS . molt · 
reduïts; en sessions de. curta dura-

da, només detef1Jlinats dies de la 
setmana i que- igclòuen .un mínim 
de .nens .. Això vol dir que es ·traéta 
d•una aula: .. d'ús auxiliar . . 

· 3r.Lès (!espeses d'obres de les 
aules. habilitades han. estat paga
des · pe'r · ,l'Ajuntament; de · ta 
mate~ manera;: <J,Ue. tots· els .lTt· 
balls . de . mantemnient : qtie ha 
neceSl)itat I'escòla. 

4t. Tot ·i !~existència d'humitats 
en una :zOna êOncreta de l'edifici, 
s'in:tuêix"que rio· hi .ha ~umiriosi: 
Per ·confinnar-ho, rt\juntament, 
d'acord al,llb·.~tl>èlega(d'Eñsen
yam~nt, té . de~iditdes del mes de 
j:UJiol r~studi tècnic c,tdient 

.Sè: L'a~la que quedà. darrera el 
menjador ~cull un grup de 3r., i. 
nò de lr. · . · · 

6è. A la sala ·de profès5ors no 

s'hi han instal·lat els ordinadors 
sinó qu~ a l'àuia d'ordinadors ~·ha 
d~tinat un espai per a ús. especial 
dels mestres. en · hores no lectives. 

7è. L'Ajuntament té notícia de 
totes les· deficiències d'infrastruc
-tura i ·manteniment de l'escola, a 
m~stira que van ·sorgint, i som 
coñscie!lts· que des de totes. les 
Regidories obtenim el recolza
·ment que necessit~tn: 
. · 8è. · El problema de la . manca 
d'espai no .és privatiu d'un sol cen
tre, ~inó que afecta la totalitat de 
les ·escoles, públiques . o privades, 
frUit del poc . pei'cen.tatge eoonò
miè que es destina a l'educació en 
gel1eral. I CLAUSTRE DE PROFES
SORS. DEL. C.P. lACUSTÀRlA (Uagos

tei'J). 

(EL PUNT, 3 ·11-91) 

No s'explica. quin interès ·hi p.ot .haver a denunciar la 

manca d'~sp~i _a l'ESCOLA PUBUC~ LACUSTÀRIA quan 
.ja . est·àn construint-se /es 'quatre . au/es. 

·No hi ha cap motiu perquè algi;J s~avergonyeixi de /es 
. . 

nostres ESCOLES. 

El que sr hem de procurar é~ anar amb els ulls .ben 
oberts perquè els que ·organitzen aquests despropó· 
sits no ens facin perdre el temps a tots. 

EQUIP DE · GOVERN DE . L'AJUNTAMENT . DE · LLAGOSTERA 

NONEll • llagostera 


