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TARRAGONÈS

CAMP DE TARRAGONA

Salou obrirà el curs vinent
una escola internacional
a La iniciativa, finançada totalment per una fundació, serà la primera de la demarcació que ofereix
l’anglès com a llengua vehicular a Mas-Colell la considera exemple d’inversió privada en educació
Azahara Palomares

Protesta
de CCOO per
les retallades

SALOU

L’Escola Internacional del
Camp, la primera de la demarcació de Tarragona
que incorporarà l’anglès
com una de les llengües vehiculars, comença ja a materialitzar-se. Els impulsors d’aquesta iniciativa,
una fundació privada sense ànim de lucre, van collocar ahir simbòlicament
la primera pedra d’unes
obres que ja fa cinc mesos
que duren i que, de fet,
hauran d’estar enllestides
al setembre que ve, quan
s’iniciarà la docència des
de P-3 fins a 3r d’ESO. En
total, la fundació inverteix
vint milions d’euros en un
projecte en què l’única
presència pública és la titularitat municipal dels
terrenys, que pertanyen a
l’Ajuntament de Salou, i
que se cedeixen a l’escola a
canvi d’un cànon anual de
poc més de 60.000 euros.
El conseller d’Economia i Universitats, Andreu Mas-Colell, va presidir l’acte com a mostra de

CONCA DE
BARBERÀ

Les coves de
l’Espluga,
possible
santuari iber
E. Pomares
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Les coves de l’Espluga de
Francolí podrien haver estat un santuari iber (segles V-I aC). Les excavacions de Salvador Vila-seca, a mitjan segle XX, així
ho suggereixen. “Es parla
de milers d’objectes, alguns de rituals, i d’aquí en
sorgeixen els indicis”, segons Jordi Didoli, de
l’equip d’investigadors de
la URV que n’estudiarà les
peces. La ceràmica està repartida en museus. La
URV també excavarà les
coves aquest estiu. ■
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Una desena de persones
convocades per la federació
d’ensenyament de CCOO
van concentrar-se ahir a
l’entrada dels terrenys de
la futura escola en protesta
per les retallades en el sector
educatiu. Els concentrats
van proferir crits contra la
gestió del govern i del conseller Mas-Colell durant tot
l’acte, malgrat que aquest
es va poder desenvolupar
amb normalitat. La protesta
denunciava la falta de recursos a l’escola pública.
La Fundació Escola Internacional del Camp impulsa aquest projecte ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

La xifra

—————————————————————————————————

35
professors són els que treballaran a la nova escola,
la meitat dels quals seran
contractats a l’estranger.

“satisfacció” pel projecte,
que ell considera que marca la via per a la inversió
del futur en salut i educació. “El segle XXI serà el segle en què la iniciativa privada haurà de cobrir l’augment de la inversió en
aquests àmbits”, va destacar. Tot i això, ni el conseller ni el president de la

Fundació Escola Internacional del Camp, Josep
Maria Bach, no van detallar si hi haurà possibilitats que el centre passi a
ser concertat a curt termini, opció que Mas-Colell va
subratllar que està “molt
pautada” per Ensenyament. L’escola, que tindrà
una capacitat per a 1.200

alumnes, oferirà un mètode educatiu innovador
amb l’objectiu que els nens
parlin amb la mateixa qualitat català, castellà i anglès, i es planteja, amb vista al segon any de funcionament, introduir-hi també el xinès. Una altra de
les prioritats serà l’ús de
les noves tecnologies. ■

MONTSIÀ

Ulldecona vol la caserna
de la Guàrdia Civil
a L’Ajuntament en

reclama la cessió a
l’Estat en vista de la
degradació de l’edifici

Lurdes Moreso
ULLDECONA

L’Ajuntament d’Ulldecona reclamarà al Ministeri
de l’Interior la cessió de la
caserna de la Guàrdia Civil, construïda el 1986
i deshabitada totalment
des de fa més d’un any. Les
dependències ocupen un
espai de 1.500 metres
quadrats, on hi van arribar a viure una desena de
famílies i després del des-

La caserna de la Guàrdia Civil d’Ulldecona està desocupada
des de fa més d’un any ■ EL PUNT AVUI

plegament dels Mossos
d’Esquadra a les Terres de
l’Ebre van ser ocupades esporàdicament per guàrdies civils de Vinaròs, Be-

nicarló i Peníscola (Baix
Maestrat), fins que la degradació de l’edifici i les
seues deficiències de construcció van fer que hi re-

nunciessen. “La prioritat
és consolidar les instal·lacions que es troben en mal
estat de conservació i evitar la seua ocupació per
part de gent no autoritzada”, ha manifestat l’alcalde d’Ulldecona, Celestí
Hervàs. Tot i que actualment l’edifici està buit,
l’Ajuntament denuncia
l’ocupació de les instal·lacions per part de joves.
Hotel d’entitats
En el cas que l’Estat cedeixi l’edifici a l’Ajuntament,
el govern municipal es
planteja la possibilitat de
destinar-lo a les entitats.
Una altra opció seria convertir-lo en un viver d’empreses. Amb tot, la situació econòmica actual fa difícil que a curt termini el
consistori pugui assumir
una inversió per rehabilitar-lo totalment. ■

El nombre de fets
delictius baixa
un 1,78% el 2011
Per tercer any consecutiu, el
nombre de fets delictius a la
regió policial del Camp de
Tarragona s’ha reduït un
1,78%, segons dades presentades ahir pels Mossos d’Esquadra. Per contra, els pitjors
registres es troben en el nombre de furts i el d’atemptats
als agents de l’autoritat, que
han crescut un 1,34% i un
15%, respectivament. L’intendent cap de la regió policial
del Camp, Jaume Giné, va reconèixer que s’han hagut
d’enfrontar a reaccions agressives en la lluita contra el top
manta i que es treballa per
desmantellar més punts
d’emmagatzematge. Els Mossos es plantegen incrementar
la seguretat al món rural, a les
zones turístiques i als nuclis
disseminats més allunyats de
les trames urbanes.■ C.F.
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El riu Gaià
recuperarà els
valors naturals
L’empresa Repsol i l’associació mediambiental La Sínia
han signat un conveni per recuperar la flora i la fauna autòctones del riu Gaià. Concretament, volen reintroduir espècies pròpies com ara la tortuga de rierol i l’eriçó clar.
També es promourà el voluntariat ambiental i se senyalitzaran alguns itineraris del riu.
L’acord arriba després que el
tram final del riu ja ha començat a recuperar el seu cabal
ecològic. L’agost passat es va
començar a alliberar aigua del
pantà del Gaià, propietat de
Repsol, gràcies a un acord
amb l’ACA. L’aigua ja és present en 4 dels 11 quilòmetres
del tram final del riu.■ C.F.

BAIX EBRE

Jesús es connecta
a la xarxa d’aigua
de Tortosa
L’Ajuntament de Tortosa ha
enllestit en menys de dues
setmanes la interconnexió
d’aigua de Tortosa amb la de
Jesús. L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va anunciar ahir la
imminent finalització de les
obres i el corresponent canvi
de subministrament la nit de
dimarts. En el moment de la
connexió es produiran talls en
el subministrament, com
també episodis puntuals de
terbolesa. La connexió de la
xarxa de Jesús amb la de Tortosa tenia un període d’execució de quatre setmanes però els treballs s’han accelerat
per solucionar els problemes
d’abastament d’aigua.■ ACN

