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L’Ajuntament
investiga uns
20 possibles
fraus en les
matrícules
L’Ajuntament està estudiant
una vintena de casos de famílies que podrien haver allegat padrons irregulars a l’hora
de fer la preinscripció escolar
per al curs 2010-2011. Si es
comprova que un alumne s’ha
empadronat de forma fraudulenta en un habitatge que no
és el seu habitual per tenir més
punts per a l’escola desitjada, el
Consistori demanarà a la Generalitat
que retiri la plaça escolar a aquestes
famílies.
Per al pròxim curs, s’han investigat d’ofici les zones educatives que
l’any passat van rebre denúncies de
possibles irregularitats en alguns
centres. En aquell cas, l’Ajuntament
va obrir una investigació quan va
rebre diverses instàncies que alertaven de possibles fraus en una
vintena de famílies en el procés de
matriculació. Llavors es va constatar
que algunes vivien en un barri diferent al que havien al·legat i, fins i
tot, vivien fora de la ciutat. Com a
resultat, 4 alumnes van perdre la
seva plaça escolar.
La proximitat del domicili a l’escola és un dels principals criteris per
accedir a un centre d’educació públic.
Per aquest motiu, el govern municipal du a terme aquestes inspeccions
per tal de garantir la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a les places
educatives i evitar possibles fraus en
la preinscripció escolar, que va tenir
lloc entre el 2 i el 16 de febrer per
al pròxim curs en infantil, primària i
secundària. # R .

S’obre un nou espai
destinat als gossos al
barri de Can Serra
Aquest espai suposa un nou con cepte d’esbarjo per als animals
domèstic s –150 m 2 tanc at s,
amb lloc per córrer, aigua i papereres– i s’ha instal·lat a l’anomenada plaça de la Moncloa.
L’Ajuntament pretén situar un
espai d’aquestes carac terístiques a cada un dels barris de
la ciutat i, tot i que es netejaran
a diari, demana la col·laboració
ciutadana per mantenir-los.
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Desestimades les dues
empreses que optaven
al Bicing metropolità

Les reformes de la plaça de la Llosa han aconseguit millorar la perspectiva visual

Finalitzades les obres de la
plaça de la Llosa, a Sanfeliu

L’Entitat Metropolitana del Transport ha desestimat les ofertes
de les dues empreses que han
optat a oferir el servei de Bicing
metropolità. Les principals empreses del sector que presten el
servei a París i a Barcelona, no
s’havien presentat al concurs.
Una part del cost s’ha de cobrir
amb ingressos publicitaris, cosa
que fa que el projecte quedi
temporalment ajornat.

Se n’ha remodelat la vialitat i s’hi ha fet més zona verda
Amb les obres de remodelació
B
s’ha obert el carrer de l’Estronci
A
fins al carrer de Sant Jordi, al
R
municipi d’Esplugues; el carrer
R
de Miralta, entre els carrers de
I
l’Estronci i de Sanfeliu, i el carrer
S
de Pompeu Fabra, entre els carrers de Sanfeliu i de l’Estronci.
D’altra banda, s’ha incrementat
la zona verda amb la creació de dos
espais d’estada al costat de la llosa
i una altra de més gran a prop del
poliesportiu i al costat de la ronda
de Dalt. També s’han eliminat les
barreres visuals que hi havia a la

zona sobre la llosa, de manera que
se n’ha millorat la permeabilitat
visual. Les obres també han inclòs
l’ampliació de les voreres del carrer
de Sanfeliu i la renovació de l’enllumenat públic, la instal·lació de
semàfors i la plantació d’arbres.
En una visita a la zona, l’alcaldessa, Núria Marín, s’ha mostrat satisfeta de com ha quedat la plaça de la
Llosa, que “ha passat de ser un espai residual a una zona de passeig
acollidora”. Marín ha manifestat que
es treballa conjuntament amb l’Associa ció de Veïns i les entitats per

trans formar el barri. En aquest sentit, “encara queden coses per fer pel
que fa a la millora de l’accessibilitat,
falta acabar l’escola bressol i l’escola
d’adults i en els pròxims mesos es
posarà la primera pedra dels habitatges que construirà la Fundació
Benestar i Família de lloguer i de
compra a preu assequible”.
També queda millorar l’accessibilitat a l’estació del Metro de la
Línia 5 de Can Buxeres. El projecte
inclou rebaixar un mur “per eliminar
un obstacle i millorar la seguretat”,
ha dit l’alcaldessa. # PILAR GONZALO

L’AMPA del CEIP Josep
Janés denuncia l’alt
índex d’immigrants
Les famílies d’aquesta escola
de Sant Josep manifesten que
mentre que el Josep Janés té un
60% d’alumnes immigrants, a la
resta de centres del barri només
hi ha un 10%. Segons l’AMPA,
aquesta situació no afavoreix
la integració i entorpeix l’ensenyament perquè hi ha alumnes
que marxen o tornen a mig curs.
L’entitat ha demanat solucions a
l’Ajuntament.

