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Nou edifici per al
bressol Garabatos
Les obres estaran enllestides en les pròximes setmanes
En les pròximes setmanes que·
daran enllestides les obres de
construcció de les noves instal·
lacions de l’escola bressol Ga·
rabatos, al mateix terreny on hi
havia l’edifici anterior, situat al
carrer de Joan Maragall. L’abril
passat es van detectar esquer·
des al sostre d’una de les aules
del centre, ubicat en un local
municipal, per la qual cosa els in·
fants van ser traslladats al CEIP Sant
Josep-el Pi, en el qual continuen escolaritzats, fins al moment que s’obri
el nou edifici. L’Ajuntament ha assu·
mit el cost de les obres de la nova
escola bressol Garabatos.
La primera tinenta d’alcalde,
Nuria Marín, ha explicat que “la reforma ha consistit a enderrocar
l’antiga escola bressol, ja que la
situació de l’immoble va aconsellar
la construcció d’un nou edifici, així
s’estrena tot l’equipament d’acord
amb la normativa actual en millors
condicions”.
Per la seva banda, el tinent d’al·
calde d’Educació, Lluís Esteve, ha
destacat la qualitat de les instal·
lacions, en les quals s’han utilitzat
els últims sistemes de protecció i un
nou mètode de construcció, amb
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Lluís Esteve i Nuria Marín visiten el nou edifici

mòduls prefabricats, que permeten
agilitzar l’obra. La directora del cen·
tre, Montse Gómez, ha dit que “tot
l’equip de l’escola bressol Garabatos
tenim moltes ganes de traslladar-nos
al nou edifici”.
L’escola bressol Garabatos és un
centre privat concertat gestionat per
una cooperativa d’ensenyaments

i funciona des de l’any 1980. És
una de les escoles bressol que
reben subvenció municipal per tal
d’abaixar les quotes que han d’abo·
nar les famílies. El centre atén les
necessitats educatives de 61 infants
d’entre 0 i 3 anys i coopera amb
l’Ajuntament en diferents iniciatives.
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La constructora Grup Copisa ha inaugurat la seva seu corpo
rativa central, la Torre Copisa, a la plaça d’Europa. Aquest
edifici, dissenyat per Òscar Tusquets, és el primer que s’hi
inaugura en aquell indret de
la Granvia. La Torre Copisa té
una alçada de 45,70 metres,
13 plantes i una superfície de 7.000 m2, amb una ocupació mà
xima a la part superior, i que va perdent superfície a mesura
que baixa fins assolir una extensió mínima quan arriba a la
planta baixa. La construcció s’ha dissenyat tenint en compte mesures de sostenibilitat i d’estalvi energètic. Copisa dóna
feina a 2.000 persones en els diferents sectors en què treballa:
construcció, industrial, immobiliari, concessions i activitats
complementàries a la construcció.
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