L’hora de l’Institut Xaloc
Posar en valor la capacitat per cohesionar i transformar de l’educació en la nostra societat és
una obligació col·lectiva amb el present i el futur. Això implica necessàriament respondre i
atendre a les seves necessitats, col·laborar i treballar per permetre que el nostre sistema
educatiu afronti els reptes que avui té plantejats. En l’àmbit municipal, sovint els ajuntaments
han cobert les mancances derivades de la mala gestió i planificació de les administracions
superiors en abast territorial i competencial, han afrontat les retallades i les polítiques
antisocials derivades de la deutocràcia i l’austericidi, i han donat resposta a les urgències que
pateix la seva ciutadania.
A Sant Pere de Ribes, els darrers anys hem trobat a faltar un Govern municipal (el del PSC) i un
ajuntament decidit a encapçalar el municipi, prioritzant l’educació com a eix fonamental en el
seu desenvolupament i posant a disposició d’aquest els recursos de tota mena que té a la seva
disposició. Més enllà de les grans portades i titulars, l’alcaldessa Garrido no ha estat a l’alçada
del que el seu municipi necessitava. Ningú eximeix de les seves responsabilitats als diferents
governs de la Generalitat que no han complert amb la seva obligació amb l’Institut Xaloc en
barracons i condicions pèssimes des de la seva obertura fa 6 anys.
Però això significa oblidar les responsabilitats que no s’han complert per part del nostre
Ajuntament? En cap cas. Podem col·locar totes les culpes en la Generalitat quan el govern no
ha estat capaç de decidir ni tan sols la ubicació d’aquest institut al municipi?
L’alcaldessa i el govern municipal han estat massa sovint entretinguts en reunions secretes
amb multinacionals per adonar-se que podien donar resposta, sense més demores ni excuses,
a les necessitats de l’Institut Xaloc i la comunitat educativa. El municipi té els recursos
econòmics, humans, materials i urbanístics, i fins quan passaran per davant els interessos
d’una multinacional (i la voluntat electoralista de l’alcaldessa) als interessos del conjunt de la
comunitat? És l’hora de l’Institut Xaloc. Fem-ho possible.
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