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Imatge virtual de com serà, una vegada finalitzada, l’Escola Internacional del Camp (EIC)

La iniciativa
privada impulsa
a Salou una
escola que
formarà els nens
per competir
en el context
internacional
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eitat professorat d’aquí, meitat estranger.
Tres llengües
d’ús vehicular
a classe –català, castellà i anglès–, i una quarta opcional, potser el xinès. L’Escola Internacional del Camp (EIC), que arrencarà el curs vinent a Salou, és una
iniciativa privada que parteix
d’una demanda concreta i creixent al territori, en un context
en què molta gent preparada torna a emigrar a l’estranger per fer
carrera professional.
“El país necessita formar persones competitives, amb perfil internacional, que al futur puguin
treballar aquí o a fora sense notar
diferències”, afirma Josep Maria
Bach, que va ser alt executiu de
BASF i presideix la fundació que
lidera el projecte.
La iniciativa, que requereix
una inversió de 20 milions d’euros, ha estat promoguda pel Fòrum Cívic del Camp, una fundació presidida per Bach i que serveix de punt de trobada a empresaris, polítics i intel·lectuals de
l’entorn de Tarragona. Els estudis de mercat previs indiquen
que al Camp hi ha prou demanda per una escola d’aquestes característiques, com les que ja fa
anys que funcionen a Barcelona.
“Tarragona atreu a molts professionals estrangers que s’estan
aquí uns anys i després marxen a
un altre país. Aquesta gent demanda un tipus d’ensenyament
per als seus fills que distorsioni
el menys possible amb el que seguiran després”, explica Bach.
Tanmateix, segons Bach,
aquest perfil només omplirà un
20% de les aules. El gruix de la
demanda es localitza entre els
ciutadans de l’àmbit territorial
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Estat actual de les obres de construcció de la nova escola

Aules sense
fronteres
més pròxim, que valoren que la
meitat de la plantilla de professors seleccionats tindrà l’anglès
com a llengua materna, així com
el programa d’intercanvis amb altres escoles europees.
“Tenim més de 1000 preinscripcions, però en el primer any
només entraran uns 400 nens i
nenes, de l’escola bressol fins a
tercer d’ESO”, explica. L’escola

El primer any hi
entraran 400 nens
i nenes, de l’escola
bressol fins
a tercer d’ESO
seguirà el model Sócrates Educa,
un sistema innovador que segons
els seus responsables parteix de
la tradició pedagògica catalana i
incorpora aspectes d’altres models del l’àmbit internacional.
Segons Bach, els continguts
compliran el 100% curricular exi-

RETALLADES

Protestes a
l’escola pública
]Les retallades a l’esco-

la pública han posat sobre la taula el possible
tancament de centres,
entre altres l’escola Olga
Xirinacs de Tarragona.
Representants d’aquesta
i d’altres quatre escoles
van fer arribar la seva
protesta al Parlament.
Amb l’acompanyament
de pares d’alumnes, els
centres van reclamar un
ensenyament públic de
qualitat i que s’acabi la
massificació a les aules i
les retallades de plantilles. Segons el PP,
l’acord de pressupostos
amb CiU preveu que
l’Olga Xirinacs pugui
mantenir l’autonomia.
ERC i PSC ho neguen.

git per la Generalitat. Però l’escola no camina cap al concert. Es
finançarà amb les quotes dels
alumnes, que oscil·laran entre
els 400 i els 600 euros mensuals.
El lema fundacional de l’escola
és “equitat en l’entrada i excel·lència a la sortida”. Per complir-ho, l’escola té previst promoure un sistema de beques.
El centre es construeix en uns
terrenys municipals pròxims a la
comissaria dels Mossos d’Esquadra, que la fundació de l’IEC ha
obtingut en règim de concessió a
75 anys. Els 33.000 metres quadrats disponibles permetran
construir un complex amb diferents edificis per aules, serveis
comuns, una residencia i un poliesportiu. Tot plegat està pressupostat en 20 milions d’euros, si
bé en un fase inicial només es
construiran uns 7.500 metres
quadrats, amb un pressupost de
10 milions. L’acte de la primera
pedra, la setmana passada, va
comptar amb la benedicció del
conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell.c

actor Juan Echanove, que coprotagonitza amb el
també actor Imanol Arias la sèrie
gastronòmica Un país para comérselo, s’ha compromès amb els responsables de la Mancomunitat
del Territori del Sénia a difondre
els valors i la qualitat de l’oli d’oliveres mil·lenàries. Gràcies a la popularitat de la sèrie de TVE,
Echanove, que visitarà el territori un cop l’any, té una gran projecció pública com a prescriptor de
productes de qualitat.
Només l’esment que ha fet
Echanove del projecte al seu
compte de Facebook ja ha motivat centenars de comentaris. Al
seu blog, Unblogparacomerselo.
com, l’actor també ha penjat una
completa entrada explicant el
seu viatge al Montsià i cantant
les excel·lències del projecte. Milers de seguidors de la pàgina coneixeran així la iniciativa.

L’actor Juan
Echanove s’estrena
com a ambaixador
de les oliveres
mil·lenàries del Sénia
És l’efecte buscat en l’apadrinament, una de les accions de difusió previstes al pla estratègic de
l’oli i les oliveres mil·lenàries del
territori del Sénia, finançat amb
1,2 milions d’euros pel Govern
central.
Echanove s’ha compromès
com a “ambaixador urbi et orbi”
del projecte i únicament rebrà
com a compensació vuit ampolles anuals d’oli, segons el gerent
de l’Associació Territori del Sénia, Jaume Antich. Abans que ell,
el jove jugador del Chelsea i fill
d’Ulldecona Oriol Romeu ja va
fer públic un acte d’adhesió al
projecte. L’entitat farà servir la
mateixa fórmula d’apadrinament
amb altres personatges influents
que resulta molt més econòmica
que una campanya publicitària
als mitjans, mentre prepara el
llençament d’una candidatura a
patrimoni de la Unesco.c

