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Quatre noves escoles d’educació
infantil i primària per al 2015
El Ple aprova el Pla director d’equipaments educatius, que cobrirà la creixent demanda de places
L’últim Ple ordinari del mandat ha donat llum verda al
Pla direc tor d’equipament s
educatius, un document marc
que proposa la construcció i
l’ampliació de centres per fer
front a les necessitats de places
escolars en els pròxims anys.
Segons un diagnòstic previ
de l’evolució demogràfica a la
ciutat, entre el 2007 i el 2015
està previst que la població
d’entre 0 i 18 anys creixi un 7%.
Fins al 2010 creixerà la població menor de 12 anys. Entre el 2010 i el
2015 serà la població d’entre 12 i 18
anys la que creixerà. La planificació
d’equipaments educatius vol donar
resposta a aquest creixement.
En aquest sentit, el Pla proposa
la construcció de quatre nous CEIP
(centre d’educació infantil i primària): al Centre, al camí de la Riereta,
d’una línia; a Pubilla Cases, a Can
Rigal, de doble línia; i al carrer de
l’Aprestadora, al Gornal, també de
doble línia. El quart nou centre ocuparia un dels edificis de l’actual IES
Llobregat, al carrer de Sant Pius X.
També per a infantil i primària,
està prevista l’ampliació del CEIP
Màrius Torres, que passarà d’una
a dues línies; la construcció de no
ves aules al CEIP Pep Ventura, i la
creació d’una tercera línia al CEIP
Menéndez Pidal, a les instal·lacions
de l’antic CEIP Bòbiles.
Pel que fa a la secundària obligatòria, les necessitats educatives

s’espera construir-ne 7 de municipals amb 786 noves places. A més
s’afegeix la possibilitat d’una altra
bressol, amb 61 places, a Bellvitge.
La planificació d’infraestructu
res educatives s’ha realitzat analit zant la realitat escolar dels
tres darrers anys i amb les previsions demogràfiques futures. Segons s’argumenta, amb l’augment
de la població dels darrers anys,
aquesta s’ha rejovenit, fet que planteja haver de fer front a noves necessitats educatives per poder oferir
una educació de qualitat. En aquest
sentit, el Pla servirà per treballar en
l’organització educativa de la ciutat.
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n Ràtios més baixes

Corbacho i Company presenten els eixos del Pla director d’equipaments educatius

es cobriran ampliant o modificant
instituts ja existents. D’una banda
s’ampliarà l’IES Eugeni d’Ors, a Coll
blanc-la Torrassa, amb un edifici annex. També s’ha vist la necessitat
d’ampliar un centre a la zona edu-

cativa de Pubilla Cases i Can Serra o
d’habilitar com a IES l’actual Escola
Oficial d’Idiomes, que es desplaçaria a un altre espai. Igualment es vol
recuperar l’institut Pla del Llobregat,
al Gornal, ampliar l’IES Vilumara i

ampliar l’IES Llobregat a l’antic Ferrer i Guàrdia, per tal d’agrupar tota
l’activitat de secundària en un sol
equipament i alliberar l’edifici del
carrer de Sant Pius X.
Pel que fa a les escoles bressol,

La tinenta d’alcalde d’Educació,
Montserrat Company, ha explicat
que “la previsió d’equipaments s’ha
fet comptant amb més places de
les estrictament necessàries per
garantir un coixí que permeti acollir
possibles creixements demogràfics.
Així, hem planificat perquè la ràtio
de primària sigui de 23,4 (la màxima és de 25) i de 27,4 a secundària
(la ràtio màxima és de 30). Aquesta
planificació suposa una aposta molt
important per la qualitat de l’educació”. El Pla també pretén afavorir la
proximitat de les escoles als domicilis. Igualment s’han previst reserves
de sòl urbà per a equipaments
educatius en futures intervencions
urbanístiques. # n . t.

Projecte per a l’escola bressol
i per al nou casal de la Torrassa
Ambdós equipaments formen part del Pla integral del Districte II
L’Ajuntament ha enllestit el projecte d’escola bressol i casal de
jubilats de la Torrassa, que es
construirà a l’espai lliure existent darrere del CEIP Ramon i
Cajal, al carrer de l’Albereda número 2-10. Aquesta iniciativa
s’inscriu dins del Pla integral de
Collblanc-la Torrassa.
El nou edifici constarà de quatre
plantes amb una super fície total
construïda de 4.250 m2. A la planta
baixa s’instal·larà l’escola bressol,
amb capacitat per a 122 alumnes,
que comptarà amb un espai poliva
lent, cuina, menjador, 8 aules i altres sales. També disposarà d’un
espai de jocs situat a la terrassa.
A la primera planta s’ubicarà el
parvulari, el gimnàs i l’ampliació del
pati del CEIP Ramon i Cajal.
Finalment, a la 2a i la 3a planta
s’instal·larà un casal de gent gran,
que constarà de sales d’estar, de
jocs i de lectura; menjador amb
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Solar del carrer de l’Albereda on es construirà l’edifici

servei d’àpats i bar; tallers de manualitats, aula d’informàtica, despatxos i sales de reunions; servei
de perruqueria i podologia, i serveis
sanitaris, entre d’altres.

Els treballs de l’escola bressol i el
casal de jubilats tindran una durada de 20 mesos i un pressupost
de prop de 6,8 milions d’euros.
# redacció

El programa Ponts als Instituts se presentó en el Teatre Joventut con la participación de 14 centros de enseñanza primaria
y secundaria de los barrios de Collblanc-la Torrassa, la Florida,
Pubilla Cases y Can Serra.
Los alumnos mostraron alguna de las actividades musicales que han desarrollado durante este curso dentro del
programa Ponts. Esta iniciativa está dirigida a alumnos que
tienen un bajo rendimiento en primaria para evitarles el fracaso escolar y el absentismo al acceder a secundaria.
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