MOGUDA EN ELS CENTRES EDUCATIUS
DE SANES, EL PRAT I ALTRES CENTRES
DE LA COMARCA
El Departament de Ensenyament ha decidit
per Decret a final de curs, tancar un centre
escolar del Prat, a l'àrea de Sant Cosme, i
manar als “profes” a altres destinacions per a
després, a l'inici del proper curs, tornar-ho
a obrir amb un altre nom, nomenant
“dedocràticament” tant a la nova Direcció com
al conjunt de mestres/as. Les causes del
tancament no han transcendit, ni s'ha informat
d'això als sindicats, ni a la comunitat educativa.

Sanes acompanyarien a la directora a la
nova destinació. És cert que la directora de
La Roureda té un brillant expedient
professional i que les persones triades per
acompanyar-li formen part del magnífic
claustre del centre, això porta a recordar el
refrany que diu “desvesteixen a un sant per
vestir a un altre”, la qual cosa crea una
situació d'alarma en l'educació local.
A més, l'actuació al Prat té uns tints
dictatorials que com menys trenca els drets
professionals del conjunt de mestres/as. Si
aquesta forma de fer la traslladem a qualsevol
activitat s'obre la porta per tancar una
empresa, eliminar a tots els seus
treballadors i obrir-la de nou amb uns
altres en circumstàncies desconegudes.
A MÉS A MÉS, L'INSTITUT DE
SANES CONTARÀ EL PROPER
CURS AMB UN BARRACÓ MÉS
Per passar a quatre línies, quedant
excessivament saturats els espais
comuns de la resta del centre.

PER A DIRIGIR EL NOU CENTRE AL PRAT
S'HA PROPOSAT A LA DIRECTORA DEL
COL·LEGI DE LA ROUREDA
També se li ha proposat que es busqui i
designi al nou equip educatiu para El Prat. De
fet ha transcendit que uns 3 mestres de

Aquestes situacions inadmissibles es
donen per la incapacitat del govern CiU,
recolzat per ERC, el qual no considera que
l'ensenyament públic, per al futur del país, ha
de ser prioritari i de qualitat.
Sant Esteve Sesrovires, 13 de junio del 2014

