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Es creen 290 places públiques
d’escola bressol
L’oferta de llars d’infants municipals per al pròxim curs serà de 473 places i creixerà fins a 575 el 2011
La preinscripció a
les escoles bressol
finançades amb fons
públics s’ha iniciat
amb un creixement
important en l’oferta
de places. En total se
n’ofereixen 1.218
L’ofer ta de places d’escoles
bressol de titularitat municipal
creix per al pròxim curs en 290.
El total de places en llars d’in
fants municipals és de 473.
Les noves places són possi
bles per la construcció de tres
nous centres: la Casa del Parc,
a la Torrassa (122 places), i la
Casa dels Contes, a Santa Eu
làlia (74 places), que començaran a
funcionar el setembre. I la Casa de
les Flors, a la Florida, amb 94 places
més, que es posarà en marxa el ge
ner. Aquestes places se sumen a les
183 ja existents entre la Casa dels
Arbres, a Santa Eulàlia, i la Casa del
Molí, a Pubilla Cases. Entre escoles
bressol municipals, de la Generalitat i
subvencionades sumen per al pròxim
curs, 1.218 places.
L’alcaldessa, Núria Marín, va pre
sentar la preinscripció de les escoles
bressol acompanyada dels tinents
d’alcalde d’Educació i Cultura, Mario
Sanz, i d’Educació, Lluís Esteve. Se
gons l’alcaldessa, “hem fet un gran es
forç d’inversió en noves escoles bres
sol. Estem donant resposta al creixement de la demanda. Volem ajudar
a la conciliació entre el món laboral
i familiar”.
Núria Marín ha recordat que tam
bé s’ha apostat per millorar els edi
ficis de les escoles bressol privades
subvencionades, com és el cas de la
Garabatos i de la Fortuny. “S’està tre
ballant en un nou edifici per a la GuaGua i en el trasllat de la Patufet”.
El mapa d’escoles bressol creixerà
encarà més durant aquest mandat.
Aquest estiu començaran les obres
de la casa de la Muntanya, a Sanfeliu,

Fins al 29 de setembre tin
dran lloc les conferències
de la segona fase de l’ela
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Mario Sanz, Núria Marín i Lluís Esteve durant la roda de premsa

Creix la preinscripció per a P3 amb 2.271 sol·licituds
La primera fase de la preinscripció escolar per
als ensenyaments d’infantil, primària i educa
ció secundària obligatòria (ESO) ha finalitzat i
el resultat ha estat que la demanda s’ha ajustat
a les previsions realitzades per l’Ajuntament i la
Generalitat. S’han preinscrit 2.271 infants per
començar P3 el pròxim curs. L’oferta total és
de 2.332. Segons el tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, tothom aconseguirà una plaça en
la seva zona educativa i totes les zones, a ho
res d’ara, tenen vacants. “No totes les famílies
podran gaudir de l’escola que desitjaven. És
cert que sempre hi ha escoles que tenen més
demanda que oferta. Però calculem que el 90%

dels preinscrits es podran matricular en el centre
triat en primera opció”.
Enguany s’han preinscrit 110 infants més a
P3. Segons Esteve, l’augment de la demanda és
degut a un repunt de la natalitat molt important.
Per fer front a aquest creixement s’han creat 600
noves places d’infantil i primària. Pel que fa a P3,
s’han creat 6 noves aules en diversos centres
de la ciutat (150 places).
Pel que fa a l’ESO, les preinscripcions s’han
cobert amb les places previstes. S’han presen
tat 2.222 sol·licituds per a primer d’ESO, 19
menys que el curs passat. Les places totals que
s’ofereixen són 2.343.

boració del Projecte Educa
tiu de Ciutat a partir de la
diagnosi que ha determinat
els temes a debat: educació
i mitjans de comunicació,
l’ús de l’espai urbà, aprofi
tament dels equipaments
d’ús ciutadà, participació
activa i associacionisme,
i acollida i cohesió social.
Els conferenciants són l’ur
banista Jordi Borja, sobre
ús de l’espai públic (19 de
maig, 18h, CC Collblanc-la
Torrassa); Àngel Cuerda,
exalcalde de Vitòria, ciutat
pionera en l’ús ciutadà d’equipaments (4 de juny,
18h, CC Barradas); Joan Su
birats, catedràtic de ciènci
es polítiques, que parlarà
sobre la participació activa
i associacionisme (18 de
juny, 18h, CC Tecla Sala), i
Najat El Hachmi, escriptora
d’origen marroquí, sobre
acollida i cohesió social
(29 de setembre, 18h, CC
la Bòbila).

amb 102 places, que s’obrirà el 2011.
També s’està redactant el projecte
de les escoles bressol de Sant Josep,
amb 94 places, i de Collblanc, amb
122, que començaran a funcionar
en el següent mandat, quan s’obrirà
la llar d’infants de Bellvitge. Al final
del mandat es comptabilitzaran 575
places municipals, i en el pròxim
mandat 791.
Lluís Esteve ha destacat que ara
ja es pot parlar d’una xarxa d’escoles
bressol municipal. “Totes ofereixen
preus públics, un projecte educatiu
marc i un catàleg de serveis comuns.
Tindran menjador amb cuina pròpia,
servei d’acollida de matí i tarda i es
pai de formació de pares”. # n . toril

