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L’Ajuntament cedeix uns terrenys al Departament d’Educació
perquè aquest hi construeixi l’ampliació de l’IES Roquetes
grups polítics del consistori, és totalment gratuïta per al
Departament. Tot i això, caldrà esperar que aquest doni
llum verda a aquestes obres tan esperades i que “ho faci
el més aviat possible, ja que ja fa temps que estem reclamant-les”, va manifestar el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Sisco Ollé.
D’altra banda, el ple també va aprovar la pròrroga del contracte de lloguer dels baixos del carrer d’Anselm Clavé de
la ciutat on actualment s’imparteix una part dels cicles formatius esmentats. Val a dir que l’Ajuntament roquetenc ja
va dur a terme, durant aquesta legislatura, l’adequació dels
dos espais on es duen a terme aquests cicles (100.000
euros en el de perruqueria i 24.000 en el d’estètica) i que
es fa càrrec d’una quota mensual de 800 euros pel lloguer
del local del carrer d’Anselm Clavé.

i, a més...

El ple ordinari de l’Ajuntament de Roquetes corresponent
al mes d’agost va aprovar la cessió d’uns terrenys al Departament d’Educació de la Generalitat perquè aquest hi construeixi noves instal·lacions per a l’IES Roquetes. Es tracta
de quatre finques, d’un total de 433 m2, que estan situades a l’avinguda del Pare Romanyà de la ciutat i que, prèviament, van ser adquirides per l’Ajuntament amb la
finalitat de cedir-les per ubicar-hi la ja necessària ampliació d’aquest centre educatiu roquetenc que no disposa de
prou espai per acollir totes les matèries i cursos que imparteix. Avui en dia –cal ressaltar-, els cicles formatius de perruqueria i estètica que ofereix el centre estan realitzant-se
en diverses dependències municipals a causa d’aquesta
manca d’espai (cas, per exemple, de l’edifici de la Ibèrica).
La cessió, que va ser aprovada per unanimitat de tots els

El conseller d’Educació
visita l’escola
M. Marcel· lí Domingo
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, va visitar
l’escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes el
mes d’octubre passat. I va fer-ho acompanyat de l’alcalde, Paco Gas, i el regidor d’Educació, Sisco Ollé;
la directora del programa de Descentralització del
Departament, Josefa Beltran; i la directora d’Educació a les Terres de l’Ebre, Marian Rojas.
Maragall va visitar -conduït per la directora de l’escola, Dorita Sánchez- les instal·lacions que el centre
ha pogut estrenar aquest curs (veure pàgines 19 i 20)
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i va parlar amb alumnes, docents i personal laboral. En
acabar la visita, el conseller va informar de les obres que
encara hi queden per fer, que deixaran el centre, segons
Maragall, “amb garanties per afrontar el futur”.

