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EDITORIAL
Volem saludar-vos de nou des de les pàgines del nostre butlletí. Anem camí d’un any d'aquesta
maleïda pandèmia i, com a tots i totes, ens ha tocat patir. Per això, volem estar al costat
d’aquells que han perdut un ésser estimat i els hi fem arribar el nostre sincer condol.
Ens hem ofert al consistori municipal per establir un govern de concertació com a deure públic,
però no hi ha hagut resposta. En qualsevol cas, estarem al costat del municipi en la lluita contra
la Covid-19.
En aquestes pàgines, tractarem únicament dues qüestions d'interès per la seva actualitat:
l’institut-escola i el nou consultori mèdic municipal.
Ens acomiadem demanant prudència i responsabilitat, per la seguretat pròpia i la dels demés.
Davant el coronavirus, cal que tots funcionem plegats.
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Denunciem la mala gestió
del Govern Municipal
al projecte Institut-Escola
Com bé sabeu, l’Escola Castell
d’Òdena comprèn fins l’educació
primària, és a dir, fins que els nostres
joves tenen 12 anys, i per continuar
formant-se, han de desplaçar-se fins a
Igualada per cursar els quatre cursos
de
l’Ensenyament
Secundari
Obligatori, l’ESO.
Fa un temps, la Generalitat de
Catalunya va oferir a tots els
ajuntaments de poblacions petites
l’opció de tenir un institut-escola, un
format de centre d’ensenyament
d’estudis
infantils,
primària
i
secundària que permet la integració i
alhora evita llargs desplaçaments fora
del municipi.
Fins ara, aquesta escola sempre
ha mantingut una alta qualitat
d’infraestructures que inclouen, per
exemple,
un
menjador
amb
alimentació pròpia i un pati que, fora
d’hores de col·legi, exerceix una doble
funció també com a plaça pública del
poble.
De fet, en aquest pati se celebren
tot tipus d’activitats socials i de lleure
que organitza el consistori com balls
de sardanes i funcions infantils, i és
que amb el seu sorral, la pista i els
bancs per seure-hi, el pati és una
excel·lent localització per dur a terme
aquests aplecs.
En el seu moment, l’actual
alcaldessa es va comprometre a
ampliar l’Escola Castell d’Òdena per
convertir-la també en un institut i

albergar d’aquesta manera l’ESO al
complet, tot disposant dels espais
comuns i equipaments, com per
exemple un laboratori, que exigeix
l’educació secundària.
A l’hora de la veritat, però, hem
vist que el projecte sembla que es
reduiria a construir dues aules que
no comptarien ni tan sols amb
lavabos. Tot indica, i així se’ns va fer
saber, que la suposada construcció
(que hauria d’estar finalitzada al
setembre de 2021) es limitaria a la
instal·lació
de
dos
mòduls
prefabricats “personalitzats”, és a dir,
barracons.

IES Castell d’Òdena

La joventut del nostre
municipi mereix un
ensenyament públic
de qualitat
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Si això és realment així,
provocaria una pressió sobre les
instal·lacions existents i les activitats
de l’ESO es produirien en un entorn
precari durant molt de temps. Ni els
estudiants ni els pares ni les mares
mereixen aquest tracte.
A més, no podem permetre que
es perdi un equipament social com és
el pati/plaça pública, doncs el poble és
petit i l’orografia no ajuda per realitzar
més construccions d’aquest tipus.
A dia d’avui, encara no s’ha
posat la primera pedra per alçar
l’edifici que ha d’acollir les dues aules.
Sembla que tot estigui decidit sobre la
marxa i a corre-cuita, quan aquest és
un tema ben fàcil de tenir previst
perquè
disposem
contínuament
d’estudis sobre la població infantil.
Tal com està plantejat avui, els
nostres nens i nenes podrien continuar
estudiant l’ESO al nostre municipi,
però amb una evident pèrdua en quant
a oferta i qualitat dels equipaments i,
de retruc, de l’ensenyament, que
difícilment compensa les poques
avantatges que se’n deriven.
De fet, un percentatge elevat de
l'alumnat és del Pla d'Òdena i no té la
facilitat de la proximitat, així que ja
s'han de desplaçar durant tot el
període d'Infantil i Primària, i resulta
que a la Secundària també ho hauran
de fer, però per arribar a un centre
amb equipaments precaris.
A més, recordem que a la part de
fora de l’escola on teníem l’antic
consultori, ara espai jove, es troba
l’emplaçament en el qual està pendent
la construcció del Nou Consultori des
de fa dos anys, quan es va arribar a un

conveni amb CatSalut. La situació tan
preocupant que vivim a causa de la
pandèmia
fa
urgent
aquesta
construcció.
El problema és que aquest
mateix espai que ha d’ocupar el nou
centre mèdic és, en part, el mateix
destinat al projecte del nou InstitutEscola, però res d’això s’està duent a
terme i correm el risc afegit de perdre
la validesa del conveni firmat amb
CatSalut, fent gairebé impossible la
construcció d’un nou consultori en els
pròxims anys.

Plaça adjacent a l’IES

Pel bé de les mares i
pares i nens i nenes
del nostre municipi,
exigim al Govern
Municipal accions
condundents ja!
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Sumari
•

Per convertir l’Escola Castell d’Òdena en un Institut-Escola cal
preservar la qualitat de l’ensenyament i els equipaments
actuals.

•

Uns barracons no són lloc perquè els nostres joves es
desenvolupin culturalment.

•

Qualsevol institut requereix d’uns equipaments que l’actual
proposta del govern municipal no contempla, tal com diu la
moció presentada pel grup Òdena a Fons encapçalat per
Andreu Garcia.

•

El pati de l’escola és també una plaça pública del nostre poble
i no podem perdre aquest espai de lleure i cultura.

•

Aquesta mala gestió també posa en risc l’ampliació tant
necessària del consultori mèdic, sobretot en plena pandèmia.

