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Projectes. L’Ajuntament li adjudica per 25 anys l’edifici perquè l’empresa el remodeli i hi faci formació professional i universitària

Grupo Planeta farà un centre
de formació als antics jutjats
Tancats des de l’any
2008, les velles sales
de vistes acolliran el
curs 2017-2018 uns
4.000 alumnes

L’editorial oferirà
300 beques per a
estudiants de L’H
que el municipi
ajudarà a finançar

L’Ajuntament ha adjudicat al grup
editorial Planeta la gestió per 25
anys de l’edifici dels antics jutjats
de l’avinguda de Josep Tarradellas, on farà un centre de formació.
L’empresa habilitarà l’antiga construcció per oferir a partir del curs
2017/18 formació professional i
universitària, i també obrirà una línia
de beques.
La divisió de Formació i Universitat del Grupo Planeta serà l’encarregada de la gestió de l’edifici, de
propietat municipal. El centre oferirà cursos de formació professional
segons les necessitats del món de
l’empresa. També impulsarà projectes d’àmbit universitari –màsters i
postgraus–, amb cursos presencials i en línia de matèries diverses,
com ciències de la salut, disseny,
administració i finances i hostaleria

cobrirán el 100% del curs i que es
compensaran amb una part del cànon mensual de 700.000 euros que
Planeta ha de pagar a l’Ajuntament.
El projecte arrencarà el curs
2017-2018, després que Planeta
inverteixi uns set milions d’euros
per rehabilitar l’edifici, que acollirà
4.000 alumnes. El centre oferirà
70 programes formatius amb el
suport d’un centenar d’empreses
de sectors diversos, com Microsoft
i Caprabo. El president de Planeta,
José Creuheras, manifesta que “volem que aquest centre de L’H sigui
referent de la formació professional,
sobretot en l’àmbit de la innovació i
la qualitat de la docència”.
Els vells jutjats estan en desús
des que el 2008 es va traslladar
a la Ciutat de la Justícia el darrer
servei, el Registre Civil. y

Els antics jutjats de l’avinguda de Josep Tarradellas es convertiran en centre de formació

i turisme, especialitats que el municipi considera prioritàries per al seu
desenvolupament econòmic.
Segons ha explicat l’alcaldessa
Núria Marín, “per nosaltres, l’educació és un eix prioritari de govern.
Aquest centre completarà l’oferta
formativa de la ciutat i oferirà no-

ves opcions a les persones que
busquen una primera feina o una
segona oportunitat”.
L’acord recull també la creació
de beques anuals. “Es crearà un
paquet de 300 beques de responsabilitat social que es destinaran a
alumnes de la ciutat i que gestiona-

rà l’Ajuntament”, diu Marín.
En concret, el Grupo Planeta oferirà 100 beques per a alumnes que
cursin ensenyaments homologats i
que finançaran com a mínim el 50%
del cost del curs, inclosa la matrícula
i el material didàctic. A més, hi haurà
un segon paquet de beques que

Educació. La consellera Ruiz anuncia a L’H que es farà un pla integral per reformar els edificis dels cinc centres més antics

L’Ernest Lluch i la Paco Candel, pendents del 2017
La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va visitar L’Hospitalet el 21
de setembre i va adquirir el compromís d’iniciar el procés per construir
l’Escola Ernest Lluch i redactar el
projecte de la Paco Candel el 2017.
Generalitat i Ajuntament van
acordar redactar un conveni de col·
laboració basat en la coresponsabilitat. Aquest acord és el que inclou
l’avanç sobre les noves construccions que esperen els dos centres
que imparteixen classes en mòduls.
El conveni inclou, a més, fer un
pla integral per a la reforma dels
centres que necessiten la renovació urgent dels seus edificis (Fre-

fem tàndem L’H
Aconseguir l’excel·lència educativa a través de la cultura, les arts i
les ciències. Aquest és l’objectiu del projecte Fem Tàndem, en què
participen 18 centres educatius de la mà d’equipaments públics.
Els centres i els equipaments desenvolupen activitats incloses en el
currículum acadèmic de l’escola per contribuir a millorar l’èxit educatiu.
Fem Tàndem l’impulsen les regidories de Cultura i d’Educació. Fa
anys que alguns centres ja hi treballen. Ara l’oferta es coordina i s’amplia
i s’hi afegiran de nous i més propostes. En total són 18 projectes, amb
l’Escola de Música, el Museu, el Teatre Joventut, Torre Barrina, la Casa
de la Música, el Centre Cultural Sant Josep, Plàudite Teatre, l’IDIBELL,
el Centre d’Art i la Biblioteca Tecla Sala. Un exemple, l’Institut Can
Vilumara i l’Escola Sant Josep-El Pi fan un hort per a la investigació
científica amb el cicle Pessics de Ciència del CC Sant Josep.

deric Mistral, Milagros Consarnau,
Bernat Metge, Busquets i Punset
i Joaquim Ruyra) i que durant el
2017, la Generalitat substituirà la
teulada d’almenys una de les quatre
escoles pendents. En aquest sentit,
l’AMPA del Bernat Metge ha iniciat una campanya per reclamar la
substitució de la seva, com ja s’ha
fet a la Frederic Mistral. La Xarxa
Groga, per la seva part, considera
aquests acords insuficients.
El conveni també preveu estudiar les zones educatives i delegar
competències a l’Ajuntament, fer un
mapa de l’educació especial i de
l’FP, oferir atenció especial als alum-

Meritxell Ruiz, a l’Ajuntament

nes de famílies vulnerables i prioritzar recursos per a les zones d’alta
complexitat. La consellera va anunciar, a més, que L’H tindrà 4 cicles
formatius duals, amb pràctiques en
indústria, automoció i laboratoris. y

