VOLEM UN INSTITUT DE PRIMERA I ,TAMBÉ, LLOCS DE TREBALL
En aquests temps tan durs de crisi socioeconòmica hem vist com les situacions de
desigualtat han anat creixent i accentuant-se arreu del nostre país. I el nostre municipi,
Sant Pere de Ribes, no és una excepció.
És per això que ara més que mai, l’educació pública de qualitat és una eina
indispensable en la lluita contra aquesta desigualtat. Els socialistes des del govern
treballem en aquest sentit i hem posat en marxa mesures com:
•

•
•
•

Els ajuts al material escolar perquè tots els nens i nenes, malgrat que les seves
famílies puguin tenir una situació econòmica complicada, comencin el curs amb
tot el material necessari.
La baixada en els preus de les llars d’infants per donar més oportunitats als pares
i mares joves.
La millora de les escoles malgrat que aquesta sigui una responsabilitat de la
Generalitat.
I en aquest mateix sentit, hem proposat a la Generalitat l’avançament de les
obres de l’Institut Xaloc a càrrec del pressupost de l’Ajuntament a través de la
signatura d’un conveni de col·laboració on més tard, la Generalitat ens retornarà
els diners.

Volem un nou institut de primera i per això, hem consultat al departament
d’ensenyament de la Generalitat la ubicació del nou institut al carrer Agricultura i la
pròpia directora general de Serveis Territorials que ha visitat personalment el solar, ens
ha confirmat la bona ubicació i el bon futur del nou institut.
Però, si l’educació pública de qualitat és important, també ho és la creació de llocs de
treball per a aquelles persones que es troben a l’atur i que busquen i desitgen una nova
oportunitat, moltes d’elles, persones joves.
Per això, al nostre entendre, no s’ha de deixar perdre cap oportunitat de creació de llocs
de treball al nostre municipi com és el projecte del Parc Esportiu que se situarà al Parc
Central en els únics terrenys que tenen una excepcionalitat comercial aprovada pel
Parlament de Catalunya per unanimitat de tots els grups polítics i que ho poden fer
possible.
Aquests dies, alguns grups polítics han volgut crear polèmica al voltant d’aquest tema,
amb afirmacions que no s’ajusten a la realitat. Nosaltres continuem treballant perquè
volem l’Institut, el volem ja, que sigui de qualitat i que tingui futur. I també volem els
nous llocs de treball que pot crear el Parc Esportiu. Així de senzill i així de clar!
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