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L’H ampliarà
el número
d’escoles bressol

S’enderrocaran
alguns nínxols
del cementeri
de Sants per
l’impacte visual

L’Hospitalet tindrà, fins l’any
2011, 786 noves places per a in
fants de 0 a 3 anys en escoles
bressol de titularitat municipal,
segons un conveni que signarà
l’Ajuntament amb el Departa
ment d’Educació i Universitats
de la Generalitat. Aquest conve
ni es va aprovar per unanimitat
de tots els grups polítics del
consistori, PSC, PP, ICV-EUiA, CiU i
ERC, en l’últim Ple municipal.
Segons la tinenta d’alcalde d’Edu
cació, Montserrat Company, amb el
conveni, la Generalitat subvencio
narà amb 6.000 euros cada nova
plaça d’escola bressol per a nens i
nenes de 0 a 3 anys.
L’Ajuntament ja tenia acordada
amb la Generalitat la creació de cinc
escoles bressol. La principal novetat
del nou conveni és la construcció
de dues noves llars d’infants mu
nicipals de 122 places cadascuna,
als barris de Collblanc i Sant Josep,
que s’afegeixen a les cinc inicials. “El
criteri de l’Ajuntament és que cada

barri de L’Hospitalet tingui la seva
escola bressol, i tot i amb les set
previstes, encara en faltaria una al
Centre i, potser per la seva grandà
ria, una altra a Bellvitge“, ha explicat
la tinenta d’alcalde d’Educació.
El nou conveni inclou la posada
en marxa, el proper mes de gener,
de La Casa del Molí, una escola
bressol de 122 places ubicada a
Pubilla Cases-Can Serra, a les instal·
lacions de l’antic CEIP Joaquim Cos
ta. Aquesta escola bressol obre la
preinscripció el 6 de novembre.
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Dues noves llars d’infants se sumen a
les cinc previstes inicialment
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Una de les aules de l’escola bressol La Casa dels Arbres

■ Pla d’actuació municipal
El Pla d’actuació municipal 20032007 inclou la construcció de La
Casa del Molí i la posada en marxa
d’una escola bressol a la Torrassa, al
carrer de l’Albereda, darrere del CEIP
Ramon i Cajal, amb 122 places. En
total, el mapa de llars d’infants a la
ciutat fins l’any 2011 es completa
amb nous equipaments a la Floridales Planes, de 122 places; a l’oest

L’Ajuntament de L’Hospitalet i
els serveis funeraris de Barcelo
na han arribat a un acord per tal
que s’enderroquin un seguit de
nínxols de nova construcció en
el cementiri de Sants.
L’Ajuntament va demanar la
paralització de les obres de cons
trucció davant l’important impacte
visual provocat pels nous nínxols al
veïnat que viu als edificis del voltant
i a l’alumnat d’una escola pròxima al
cementiri.
La primera tinenta d’alcalde,
Núria Marín, ha informat d’aquest
acord amb el municipi veí i ha afegit
que l’enderroc es farà aquest mes
de novembre.
Recentment al cementiri s’hi
havien fet unes obres d’ampliació
que suposaven la construcció de
nous nínxols però aquestes obres
no disposaven dels permisos cor
responents.
Un cop paralitzades les obres i
acordat l’enderroc, el consistori ar
gumenta que cal revisar el projecte
de reforma del fossar.
El cementiri de Sants depèn
de Barcelona però es troba ubicat
al terme municipal de L’Hospitalet,
concretament al barri de Collblanc.
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de Santa Eulàlia, amb 74 places i a
Sanfeliu, amb 122.
Actualment, ja presta els seus
serveis a la ciutat, des del gener del
2004, l’escola bressol municipal La
Casa dels Arbres –ubicada a Santa
Eulàlia– amb 61 places de 0 a 3
anys. A L’Hospitalet també hi ha tres
llars d’infants de titularitat pública
que depenen de la Generalitat: El
Tren, al Gornal; El Passeig, a Bellvit

ge, i la de la Florida. A més, l’Ajunta
ment dóna suport econòmic i tècnic
a cinc llars d’infants privades, sense
ànim de lucre, perquè puguin aten
dre tota la demanda que es genera
en el sector de 0 a 3 anys a tots
els barris. Segons Company, “tant
les escoles de la Generalitat com les
concertades passaran a formar part
de la xarxa pública d’escoles bressol
de la ciutat”. # marga solé

