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Relleu dels dos inspectors d’ensenyament de Mollet
Durant una recepció celebrada a l’Ajuntament, l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs, ha agraït la dedicació i la tasca feta als dos inspectors
d’ensenyament que han treballat a Mollet durant aquests cinc anys alhora
que ha donat la benvinguda a les dues inspectores que agafen el seu relleu.
L’alcalde Josep Monràs, en companyia del regidor d’Educació Raúl Broto, ha volgut
agrair, en nom de la ciutat, la tasca que han dut a terme als centres públics i
concertats de Mollet Ramon Jové i Jaume Ayats un cop han cobert el termini
establert de cinc anys.
En el marc de la mateixa recepció, Monràs, ha donat la benvinguda a Pilar Capellà
i Rosa Borràs, les dues noves inspectores d’ensenyament que agafen el relleu.
Al llarg de l’acte, l’alcalde, qui ha tingut paraules de reconeixement per l’anterior
regidora d’Educació, Alicia Dominguez, ha agraït als anteriors inspectors “la vostra
absoluta dedicació i professionalitat així com les complicitats que durant
aquest llarg temps heu mantingut amb els responsables polítics i tècnics de
l’Ajuntament i, en general, amb tota la comunitat educativa de Mollet”.
Segons Monràs, en part, aquesta complicitat, ha estat possible per “l’aposta per
l’educació pública i de qualitat que durant molts anys s’aplica a Mollet“ afegint
que “malgrat que la Generalitat ja fa molt temps que ha deixat d’invertir als
centres de Mollet, l’Ajuntament ho segueix fent amb una mitjana de 100.000
euros l’any“, ja que “sempre hem defensat que l’ensenyament públic és una
inversió, no pas una despesa”.
De la seva banda, Ramon Jové, ha reiterat la bona relació que hi ha hagut amb el
Consistori i la ciutat “com demostra aquesta recepció d’avui” i s’ha mostrat
esperançat en que “aquesta relació franca, aquest nivell de confiança i la tasca
educativa que s’està duent a terme a Mollet es mantingui al llarg del temps”.
A partir d’ara Pilar Capellà i Rosa Borràs són les dues inspectores d’ensenyament
de Mollet on, com a representants de l’administració educativa, seguiran la tasca
d’assessorar, supervisar i avaluar els centres públics i concertats de la ciutat.
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