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Esparreguera estrenarà la seva
nova escola de primària l’any 2010

Enric Gasa porta la comèdia
musical «Dreams» al festival
de dansa d’Esparreguera

Esparreguera estrenarà la nova
escola de primària l’any 2010, i es-
tarà plenament operativa a partir
del curs 2010-11, segons ha avan-
çat a aquest diari la regidora
d’Educació del municipi, Mont-
serrat Benavent. Amb el nou cen-
tre la ciutat respondrà a l’aug-
ment de demanda que s’ha pro-
duït en l’àmbit de l’ensenyament
obligatori, fruit de l’augment de
població en edat escolar experi-
mentada en els darrers anys.

Fins a l’acabament del nou edi-
fici, les escoles Montserrat i Pau
Vila absorbiran ja aquest curs un
seguit d’alumnes de l’Esparre-
guera 2, el nom amb què l’Ajunta-
ment coneix actualment el futur
centre. Segons la regidora, Mont-
serrat Benavent, «el nou centre es-
tarà acabat segons les primeres
previsions per al curs 2010-11, tot i
que al 2009-2010 treballarem ja en
edificis modulars, per tal de poder
començar a oferir el servei escolar
d’aquest nou equipament».
Aquests edificis modulars se si-
tuaran al costat del solar on es
construirà l’escola.

De cara a l’any que ve, els princi-
pals centres educatius de primà-
ria d’Esparreguera ja coneixen el

nombre d’alumnes que tindran
aquest curs, un cop s’ha completat
amb èxit el procés de matricula-
ció per a la temporada escolar
2008-2009.

De la xifra final, la regidora d’E-
ducació, Montserrat Benavent, va
comentar durant el ple ordinari
del mes de juny passat que les
«dades situen alguns centres de la
vila lleugerament per sobre de la
ratio mitjana de Catalunya», però
«el proces de prematrícula s’ha
tancat segons el que era previst».

Per centres, 2259 nens estudia-
ran Primària a Esparreguera el
curs que ve. D’aquests, 233 ho fa-

ran a l’escola Montserrat, 467 a la
Pau Vila –aquests dos centres tin-
dran 8 i 3 alumnes respectivament
d’Esparreguera 2–, 441 a la Taquí-
gaf Garriga i 463 a la Roques Bla-
ves. Els 220 alumnes de El Puig i
els 206 de l’Estel completaran la
partida d’estudiants de Primària.

A l’enseyament de Secundària
el volum de preinscripcions ha es-
tat també elevat, tot i que en tan-
car aquesta edició encara no s’ha-
vien fet públiques les dades en
haver-se tancat amb posterioriat
el període de prematrícula en els
centres de batxillerat d’Esparre-
guera.
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Un moment de l’espectacle «Dreams», dirigit per Enric Gasa

El cinquè Festival Internacio-
nal de Dansa d’Esparreguera ha
posat sobre l’escenari un espec-
tacle basat clarament en la co-
mèdia musical, «Dreams». 

El festival, amb una coreogra-
fia dissenyada per Enric Gasa
(ballarí principal del ballet
d’Innsbruck) i Lode Devos (di-
rector del ballet de l’òpera ale-
manya de Chemnitz), té l’actua-
ció de diferents artistes de re-

nom internacional. 
La combinació de disciplines

artístiques centra el muntatge.
Dalt de l’escenari vuit ballarins,
dos cantants, dos actors i cinc
músics de diversos països mos-
tren al públic un espectacle que
combina la dansa clàssica, la
moderna i el musical i que ens
ofereix una història amb humor
vestida amb teatre, poesia, músi-
ca clàssica i versions pop molt
conegudes. 
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Vista de l’IES El Cairat, un dels centres d’ensenyament del municipi

El Tribunal Català de l’Esport admet a tràmit
un recurs presentat pel CE Esparreguera

El Tribunal Català de l’Esport
ha admès a tràmit el recurs pre-
sentat pel Club Esportiu Esparre-
guera el 2 de juliol passat relacio-
nat amb els incidents del partit
disputat entre l’Esparreguera i el
Vilanova B, en què van acabar ex-
pulsats sis jugadors del club es-
parreguerí, després de veure com

les vies del comitè de competició i
d’apelació s’esgotaven sense èxit.

De prosperar les reclamacions
de l’Esparreguera, l’inici del cam-
pionat a Primera Territorial que-
daria en perill, ja que el club ha
demanat la invalidació cautelar
de la classificació final del club,
cosa que comportaria el fet de de-
cretar la pertinent invalidació

cautelar de les fases de promoció
d’ascens a Preferent i de descens
a Segona i Tercera Territorial que
es veiessin afectades pels resul-
tats del CE Esparreguera.

Aquestes mesures tindrien com
a conseqüència última la paralit-
zació de l’inici del campionat. El
club no descarta anar igualment a
la justicia ordinària.
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CiU Esparreguera organitza
una mostra de bastons

En motiu de la festa major i
posterior festa del carrer dels
Arbres, CiU Esparreguera ha
preparat una exposició dels bas-
tons treballats per l’esparregue-
rí Josep Boladeres, artesà artís-
tic.

El bastó és un objecte de for-
ma allargada fet d’una matèria

consistent del qual algú se ser-
veix per repenjar-s'hi en cami-
nar. També simbolitza el poder
en l’àmbit militar, eclesiàstic o
institucional.  

Josep Boladeres fa bastons ar-
tesanals, els personalitza temàti-
cament, o hi esculpeix les dèries
de la persona per a la qual l'està
fent.
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