
Les coses clares

L’Escola de Teixits

ERC diu que per fer actes a l’Escola només 
paguem llum i aigua. FALS, des de fa anys, molts 
anys, l’Ajuntament, o sigui, tots, paguem llum, 
aigua i subministraments de gran part de l’espai i 
dels que treballen allà. 
Cost de llum i calefacció pagat per l’Ajuntament 
al 2013 a l’Escola de Teixits: 35.026 euros. 

ERC també esmenta que les obres per fer les 
adequacions necessàries per poder-hi traslladar 
serveis municipals, pugen a 45.000 euros. Aquesta 
informació és certa però incompleta. S’hauria 
d’haver indicat que només s’hi farà un despatx 
però que serà un despatx polivalent, perquè pugui 
ser utilitzat per tècnics, regidors, docents i per 
tothom que faci servir la instal·lació en un moment 
determinat. 

També s’han oblidat d’esmentar que les obres 
serviran a la vegada per a l’adequació de tot 
l’aulari per l’Escola d’Adults Maria Saus, així com 
pel Servei de Psicologia i Logopèdia i per tots els 
serveis educatius que s’hi instal·laran, com ara les 
càpsules formatives per emprenedors o els cursos 
de formació per a treballadors i persones en 
situació d’atur que s’organitzen des de Promoció 
Econòmica.
 

Manteniment d’equipaments educatius
La comparació que en el text d’ERC es fa amb 
els centres educatius de primària Turó del Drac i 
l’Escola Misericòrdia, desinforma o més ben dit, 
arriba a l’engany directe al ciutadà. Aclarim-ho:

Aclariments a les mentides i els intents de manipulació
En resposta al fulletó d’ERC número 29, d’abril de 2014, el Govern i el regidor d’Educació en particular, 
volem fer aclariments a la ciutadania

L’ambició d’aquest Govern, utilitzant el mateix llenguatge que fa el grup municipal d’ERC, no és 
un altre que fer de l‘antiga Escola Universitària de Teixits de Punt, un Centre Integral de Formació 
i d’aquí el conveni que signarem de forma imminent amb la Diputació en aquest sentit. La 
titularitat de l’Escola és de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, de tots els canetencs, 
no d’uns quants que han entès, malament, que haver-hi treballat durant uns anys, ja significa que 
l’equipament es seu. 



Aquest 2014  a l’escola  Turó del Drac, l’Ajuntament 
destina els següents recursos al manteniment i  
els subministres: 
15.000 euros en subministraments,  
64.000 euros en neteja, 
4.800 en manteniment i
finalment 1.950 euros en material i personal de 
brigada. 

En total, s’invertirà en el Turó del Drac més de 
85.750 euros i NO 4.800 euros com es desinforma 
al fulletó d’ERC.

Pel que fa a l’Escola Misericòrdia, l’Ajuntament 
destina aquest any: 
20.000 euros en subministres, 
80.280 euros en neteja, 
10.000 en manteniment 
9.750 euros en material i personal de brigada i
14.000 euros per consolidar amb formigó el talús 
d’una sortida d’emergència 

En total, la inversió a l’Escola Misericòrdia és de 
més de 134.030 euros i NO 10.000 euros com es 
desinforma al fulletó d’ERC. 

Valor afegit 
A més a més, no s’han tingut en compte ni 
esmentat en cap moment, totes les activitats de 
valor afegit que s’organitzen des de les diferents 
àrees, vinculades amb educació, com són les 
xerrades sobre mobilitat i seguretat viària, el 
control de mobilitat que fa diàriament la Policia 
Local, el Servei de Psicologia i Logopèdia  o les 

subvencions que es donen a les Ampa de les 
escoles des del pressupost de l’Àrea d’Educació.
Es tracta d’activitats i serveis que, si bé no són 
indispensables des del punt de vista de serveis 
mínims, com ho són els subministraments, la 
neteja o el manteniment, aporten un altíssim valor 
afegit des del punt de vista social, cívic, educatiu i 
de seguretat ciutadana.   

Centre de formació permanent
L’Ajuntament s’ha plantejat la posada en 
funcionament de l’Escola de Teixits com un centre 
de formació permanent que reculli tota l’oferta 
formativa que es du a terme al municipi i amb 
millors condicions que les actuals. 

Per això, el paper de l’Escola de Teixits és 
fonamental, com a equipament de prestigi i 
referència al municipi, que compta amb els espais 
suficients per l’activitat que ja hi fa i que pot acollir 
encara molts més serveis que en el futur més 
inmediat implementarem. No volem que hi hagi 
uns espais excel·lents al centre del poble que 
estiguin infrautilitzats, quan se’n pot beneficiar tota 
la població. 

Aquest és un govern, amb encerts i lògicament 
desencerts, però que està buscant en aquest cas 
optimitzar una instal·lació que cal insistir en el 
fet que és de tots, i no d’uns pocs i que vol obrir 
definitivament l’antiga Escola de Teixits de Punt 
a tots els canetencs i fer de l’espai un centre 
integral de formació. 
I així ho farem.
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