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VILANOVA

Agennanament
amb Matanzas

La comissió d'ager-
manaments, integrada
dinsde l'Area de Via PÚ-
blica de l'Ajuntament,
estudia la viábilitat i les
caracterlstiques que
haurá de tenir I'agerma-
nament de Vilanova i la
Geltrú amb Matanzas.
No es descarta que
s'estableixlaquesta re-
lació estable a lIarg ter-
minI. El que faram :
aqilest any amb
i'escola Lennin és un
gestespecific d'aques-
ta col,laboració, segons
-apunta Orriols.

El regidor de Cultura
de l'Ajuntament, Josep
l.luls Vidal, s'ha mostrat
interessat en la propos-
ta tot i que ha apuntat
que potser el més ade-
quat seria un apadri-
nament I no pas un
agel"manament, Fins
ara no hl ha hagut cap
proposta oficial en
aquest sentít. En una
de les darreres enques-
tes virtuals del fórurn de
debat local de Vilanova
Vilaweb es va demanar
que l'Ajuntament iniciés
aquesta relació institu-
cional. Vilanova i la Gel-
trú esta agermanada ac-
tualment amb Vila-real i

. amb Mérignac. Per Vi-
dal, potser aquestapa-
drinamentoagermana-
ment amb Matanzall
tlndria més la seva raó
de ser.

L' Ajumamentrehabilitará I'escola
deVentosa.iSoler aMatanzas '

. -'
Esteve Orriols pensa que aquest gest és un acte de justícia histórica
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L'Ajuntament de Vílanova
destinara enguany unapartida
del pressupost de cooperació .
per iniciar el projecte de refor-
ma total de I'escola Lennin,
I'antiga Casa de IBeneficién-
cia, a la localitat cubana de
Matanzas. El projecte de re.
forma de I'escola fundada per
l'lndianovilanoví JosepTomas
Ventosa i Soler preténrecons- '
truir bona part de I'edifici, que -
tot i acollir a 150 nens que
estudien 'en régim d'intéms,
esta enmolt malestat, Segons
el cens de les instal.iacions de
la zona, I'escola Lennin ésta
per sota deis nivells mínímsde
manteniment.

Lamemoria escrita del pro-
jecte de millora, en el qual
l'Ajuntament vilanovl hi esta
interessat des de fa tres anys,
va arribar a final de I'any pas-
'sat a l'Ajuntament de Vilanova
i en les properes setmanes és
previst que arribi la memoria
econórnica i els planols: Un
cop es conegui quina és la
memóría económica del pro-
jecte, l'Ajuntament decidlrá el
pressupost destinat al projec-
te, que fonts d'alcaldia han xl-
frat en prop de sis milions de
pessetes.

L'alcalde de Vilanova, Es-
teve Orriols, considera que
aquest projecte és prioritari
que el tirem endavant I eo-
mencem a fer-Io durant
aquest any com un acte de
justicia hlstóríca, Crec que
en dos o tres anys aquesta

L'escola necesslta una reforma a fons

HIestudien 150alumnas, Tot i I'estat,I'escolacontinuafuncionantcadadia DlARI

reforma de I'escola estara díners per fer la compra de la d'un pressupost total per a co-
feta, És un dauta hlstoric que casademaconsamb terreny a operació d'11.500.000 pesse-
tenlm, A més,hl, ha bona quatre solars, coneguda com tes, l'Ajuntamentva destinar-hi
· slntoniaamb I'alcaldada Ma- El Recreo. L'escola esta situa- 2.300.000 pessetes.
tanzas pertal da tirar-he en- da al carrer de Sant Carlos, El 1992 el pie de
davant. Segons hanassenya- entre els carrers Manzano i I'Ajuntament de Vilanova va
lat fonts d'alcaldia, I'actual al- Maoiz. aprovar destinar cada any part
calde de Matanzas, el presi- L'Ajuntament de Vilanova del seu pressupost de coope-
dent de I'assembleamunicipal ració a I'illa de Cuba. El 1995 i
Poder Popular, Daniel Gon- el 199'6 l'Ajuntament havia
zález Tápenes, haagilitat els 'El projecte ronda col.laboratecon6micament en
trárnits perqué el projecte eS,,J el dispensari, La Posta, on va
puguí portar a. terme rapida- elssismilions de ser portal el cos del comandant
men!. Che Guevara quan va morir, a

El projecte de reforma glo- pessetesi esfará La Higuera, a Bolivia.
bal de I'escola, oberta el 8 de' El projecte de reconstruc-
·febrer de 1847 -gracies a en tres anys ció de I'escola Lenniri, presidi-
I'impuls del filantrop vilanovl da perúnaestátua de Josep
Josep Tomas Ventosa, pre- TomásVentosa i Soler, la ma-
veu la reconstrucció de bona inclourá aquest projecte en el teixa que hi ha a la placa de la
part de la teulada, la reforma ' programa de cooperació que Vila, va néixer el mes de rnarc
de tot el terra, el canvi de fus- 'enguany comptaamb un pres- de 1995 quan Jordi Porras,
· tes corcades, la dignificació sost de 13.500.000 pessetes. encarregat deis. projectes de
deis lavabos II'arranjament de El número representa el 0,7% cooperació; iMiquelOrriols,ar-
Ia xarxa d'enllumenat.'El pro- deis impostos directes que re- quitecte municipal es van des-
jecte, elaborat el 1996 per capta la iristitució vilanovina. placara Matanzasperveurede
rarquítecte de I'Havana, Ra- . Tot iqueaquest éselprimer prop I'estatde I'escola. l)n cop
mon Joteretc, té com a objec- projecte soíidari que es' fa a els dos tecnics municipals van
tiu dignificar I'espai, ja que es Matanzas,I'Ajuntamentvilano- veure I'estatde rescola van en-
troba en molt mal esta!. vi ha col.laborat en 'diversos carregarun projecte per iniciar

L'edifici va ser fundat com 'projectes a 'Cuba, entre. els les.obresde milI«<!. El projec-
a casa de beneficiéncia, el quals destaca'la coílaboraclé 'te;peró, no:esvapoqerfe~fins
1847; i va cornencara acollir a amb una'escolade deficients al 1996'i ho v¡i'arribaÍ'fin's fa'
nenespobres i oñesfinsquea auditius a I'Hav,~ria.Al 1997, quati'ém~.s:aVitanova.
partir de 1960 es va convetir ' . -,., '. '..
en un intemat per a alumnes
amb problemes
d'aprenentatge. Des de 1980
I'espai s'ha convertit en una
escota per a alumnes que es-
tan a I'escola com a semiin-
terns.

L'escolae8va fer grécles a
.'1'lmpul.daQldltd. Vanto.a da
tirar andavant la QQn.trucció
d'aquesta casa de beneficién-
cia. Al 1828, havia nascut el
projecte de construcció
d'aquest edifici pero la manca
de diners va frenar el projecte.
LI~vors Ventosa va posar als

OIARI L'estat lamentable del terra, Els nenspassenpel costat DlARI


