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Comença a funcionar la segona
escola bressol municipal
La Casa del Molí obre les portes a l’antic col·legi Joaquim Costa, a Pubilla Cases
La Casa del Molí obre
portes oficialment
el dia 22 de gener.
Els crits i les rialles
dels nens ompliran les
instal·lacions de l’antic
col·legi Joaquim Costa,
a Pubilla Cases
Un cop confirmada la preins·
cripció que les famílies van fer
el passat mes de novembre i
amb la jornada de portes ober·
tes perquè els pares poguessin
veure les instal·lacions, s’obre
formalment la Casa del Molí, la
segona escola bressol de titula·
ritat municipal.
La llar d’infants s’ha instal·
lat a l’antic col·legi Joaquim Costa,
al número 50 del carrer del Molí,
els espais del qual s’han remodelat
per adequar-los als nous usos. L’en·
trada, però, es farà pel carrer de les
Amapolas, 41, ja que es tracta d’un
tram només per a vianants molt
més adient per a l’entrada al centre
escolar.
La Casa del Molí té aules de na·
dons fins a un any –amb dormitori
inclòs–, aules per a infants d’entre
un i dos anys, i aules per a nens
d’entre 2 i 3 anys. El disseny de
la nova escola bressol permet que

Es treballa en dues
pròximes escoles
bressol, a Collblanc i
a la plaça d’Europa.
N’hi ha previstes
d’altres a la Florida,
Sanfeliu i Sant Josep

subvencionarà amb 6.000 euros
cada nova plaça de bressol. El criteri
de l’Ajuntament és que cada barri
de L’Hospitalet tingui la seva llar
d’infants.
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■ La primera, a Santa Eulàlia

Les famílies han pogut visitar les instal·lacions en una jornada de portes obertes

aquests espais es puguin redistri·
buir segons les necessitats. L’edifici
té una superfície de 1.093 metres
quadrats que s’han repartit en tres
plantes i s’ha dotat d’ascensor per a
una major comoditat.
L’escola bressol té una estruc·
tura flexible per aconseguir que les
sales siguin polivalents i s’adaptin a
la demanda en el cas que hi hagi

algun grup d’edat més nombrós que
un altre.
Tot i que la capacitat de la Casa
del Molí és de 122 places, aquest
curs seran un centenar d’infants els
que estrenin la nova escola bressol
de Pubilla Cases. L’horari serà de 9
a 12h i de 15 a 17 amb servei de
menjador i d’acollida que s’ajustarà
a les necessitats de les famílies.

L’Ajuntament ja ha començat a
treballar en les dues pròximes esco·
les bressols municipals, que s’obri·
ran a Collblanc i a la plaça d’Europa.
També n’hi ha previstes tres més a
la Florida, Sanfeliu i Sant Josep.
L’any 2011 L’Hospitalet disposa·
rà de 786 places per a infants de
0 a 3 anys en escoles bressol de
titularitat municipal. La Generalitat

La primera llar d’infants muni·
cipal va ser l’Escola Bressol Casa
dels Arbres, que va començar a
funcionar el gener de 2004 a Santa
Eulàlia. Aquest equipament té 61
places. L’Hospitalet compta amb
altres tres escoles bressol de ti
tularitat pública per tanyents a la
Generalitat: el Tren, al Gornal; El
Passeig, a Bellvitge, i la de la Florida.
A més, el Consistori dóna suport
econòmic i tècnic a cinc llars d’in·
fants privades, sense ànim de lucre,
per tal que puguin atendre part de
la demanda de places de 0 a 3
anys que es genera a tots els barris.
# redacció

El conseller Ernest
Maragall visita el
col·legi Joan XXIII
El conseller d’Educació Ernest
Maragall ha visitat alguns centres
de L’Hospitalet, el primer dels
quals ha estat l’Escola Joan XXIII,
guardonada recentment amb
el primer Premi Marta Mata a
la qualitat dels centres educa·
tius, en la modalitat de centres
docents privats concertats que
convoca el Ministeri d’Educació i
Ciència. El conseller ha visitat també
l’Escola Oficial d’Idiomes, on va fer
un recorregut per les instal·lacions,
i, finalment, es va entrevistar amb
l’alcalde, Celestino Corbacho.
Ernest Maragall ha visitat el cen
tre Joan XXIII i ha mantingut una reu
nió amb l’equip directiu. El conseller
els ha felicitat per l’obtenció del
premi Marta Mata.
Maragall va manifestar que “es·
tem davant no només d’una inicia
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tiva pedagògica que jo no haig
de descobrir ara, perquè té el seu
prestigi més que guanyat durant
molts anys i tots els serveis són una
magnífica realitat. Ara, la novetat és
el Premi Marta Mata, que posa en
relleu aquesta realitat, la capacitat
del centre i de la Fundació que el
dirigeix, de no conformar-se, de mi·
rar lluny i de tenir objectius, d’estar
oberta a nous camins i de fer-ne ús
amb una determinada consciència
de servei públic”.
El Centre d’Estudis Joan X XIII
es va fundar l’any 1968, quan co·
mença a construir-se el barri de
Bellvitge, i ràpidament es pobla amb
immigrants vinguts d’altres regions
d’Espanya que treballen a les zones
industrials properes a Barcelona. En
aquells moments, el Joan XXIII neix
amb la ferma voluntat d’oferir una
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També va visitar l’Escola Oficial d’Idiomes

El conseller Ernest Maragall, en un moment de la visita al centre

educació de qualitat ajustada a la
capacitat econòmica de la població
que acaba d’arribar al barri. El centre
forma part de la Fundació Jesuïtes
Educació i està adherit al Pla d’es
coles associades a la UNESCO.
El director general del Joan XXIII,

Josep Menéndez, va manifestar que
“per a nosaltres és molt gratificant
que vingui el conseller. La primera
gratificació la vam tenir en rebre els
29 avals que ens van ajudar a que el
ministeri es decidís a concedir-nos
el Premi Marta Mata, nom que per

a nosaltres és emblemàtic. Estem
molt satisfets perquè són quasi 40
anys d’escola treballant molt amb
el territori, amb tot tipus d’alumnat,
convençuts que l’educació és l’es
perança per al creixement de mol·
tes persones”. # conchita gómez

