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Abierto el
vestíbulo
reformado de
la estación
de Sant Josep

El Ple municipal va aprovar l’11

p
de maig de forma provisional
l
el pla especial urbanístic per a
e

gabriel cazado

El pasado 15 de mayo se abrió
al público el remodelado ves
tíbulo de la estación de Sant
Josep de los Ferrocarrils de
la Generalitat, que ahora es
accesible para los usuar ios
con problemas de movilidad.
Sin embargo, el proyecto no
finalizará por completo hasta
el verano.
La reforma de la estación ha
permitido instalar tres ascenso
res (uno del vestíbulo a la calle y
dos para conectar los andenes con
el vestíbulo) y escaleras mecánicas.
Además, el nuevo acceso se ha des
plazado respecto al emplazamiento
original en la misma calle Santiago
de Compostela. Las obras finalizarán
en los próximos meses, ya que aún
falta poner en servicio el ascensor
que baja hasta el andén dirección
plaza de Espanya y eliminar el ac
ceso provisional habilitado en la
avenida del Carrilet para ejecutar el
proyecto.
La eliminación de barreras en
Sant Josep ha supuesto una in
versión de 2,7 millones de euros.
Era la última estación de la línea
Llobregat-Anoia de los Ferrocarrils
de la Generalitat que quedaba por
adaptar. # redacción
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Aprovació
inicial del
pla urbanístic
per ampliar el
CEIP La Carpa

Esteve, Marín i Maragall es van interessar per les activitats dels estudiants

Oferta educativa de batxillerat
i formació professional
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, la va presentar a L’H
e
n
s
e
n
y
a
m
e
n
t

Coincidint amb la preinscripció
per estudiar batxillerat i cicles de
formació professional, el conse
ller d’Educació, Ernest Maragall,
va presentar l’oferta del seu de
partament a l’IES Llobregat.
Ampliar i diversificar l’oferta
formativa; reforçar la informació i
l’orientació en la presa de decisi
ons pel que fa al futur acadèmic,
i aconseguir que cada cop més
alumnes completin els estudis

de forma satisfactòria són els criteris
generals de la conselleria.
El projecte per millorar l’orientació
que actualment reben els alumnes
que estan acabant l’ESO o que no
tenen aquesta titulació es completa
amb la creació de la web Què puc
fer?, presentada per Ernest Maragall.
Aquesta nova eina permet que
l’alumne que està acabant l’ESO
conegui totes les opcions d’estudis
que té a partir de la seva situació

actual i apor ta l’explicació sobre
cada un dels estudis concrets que
pot fer.
Durant la visita a l’IES Llobregat,
Ernest Maragall va estar acompanyat
de l’alcaldessa, Núria Marín, i dels
tinents d’alcalde d’Educació i Cul
tura, Mario Sanz, i d’Educació, Lluís
Esteve. # r .
web Educació:
www.gencat.cat/educacio

l’ampliació del CEIP La Carpa.
El nou planejament, que ara
m
ha de rebre el vistiplau de la
u
Generalitat, va comptar amb
n
els vots favorables de PSC i
i
ICV-EUiA, mentre que PP i CiU
c
hi van votar en contra. Durant la
i
sessió es va repetir el debat de
p
plens anteriors sobre la idoneï
a
tat del projecte, al qual s’oposa
l
l’Associació de Mares i Pares de
l’escola.
El nou planejament ha de per
metre obrir una tercera línia educati
va a La Carpa, a més de construir-hi
un gimnàs, una cuina i un menjador
i renovar aules de par vulari. Les
regidores de CiU, Anabel Clar, i PP,
Sonia Esplugas, creuen que l’amplia
ció afectarà la qualitat educativa,
extrem que ha negat el tinent d’al
calde d’Educació, Lluís Esteve, que
afirma que la ràtio d’alumnes per
aula disminuirà i que, a més, l’escola
guanyarà instal·lacions. Per la seva
banda, el portaveu del PSC, Mario
Sanz, afirma que no entén la posició
de PP i CiU perquè “no volen que
els nens tinguin una escola de quali
tat a Can Serra”. # redacció

