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L’IES Llobregat
rep el certificat
ISO per a la
qualitat en
l’ensenyament
L’Institut d’Educació Secundària
Llobregat ha obtingut la certificació UNE-EN-ISO 9001-2000
en reconeixement als seus mecanismes de gestió de qualitat en l’ensenyament regular
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i de graus
superiors. És el primer centre
de la ciutat que rep certificació
de qualitat.
El director del centre, Miquel
Casa, ha mostrat la seva satisfacció
per la certificació perquè “suposa
un punt i seguit en la feina de l’equipament educatiu”. Casa ha afegit
que amb els anys “la nostra feina
ha canviat i una de les que tenim
ara és buscar alumnat, fins ara això
no passava”.
També la tinenta d’alcalde d’E
ducació, Montserrat Company, s’ha
mostrat satisfeta. “El centre ha vol
gut fer una reflexió sobre la seva
efectivitat diària, comprovar que les
seves activitats tenien la qualitat
necessària i sotmetre’s a unes nor
mes de control. Hem de felicitar
tot l’equip per posar-se a avaluar la
seva pròpia actuació”.
L’IES Llobregat té 553 alumnes
i té més de 50 anys de servei a la
ciutat. # redacció
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Diez coches quemados
tras incendiarse el
párquing de un edificio
Sucedió el 23 de noviembre en
el aparcamiento subterráneo
del bloque de viviendas número
542 de la rambla de la Marina.
Los bomberos desalojaron durante unas horas a un centenar
de vecinos que se encontraban
en el inmueble. No se han lamentado daños personales ni
en la estructura del edificio.
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Molina y Celestino Corbacho, en el centro de la imagen, durante la visita a Ca n’Arús

La masia Ca n’Arús, recuperada
Acollirà l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i el Centre d’Atenció a la Família
Les obres de rehabilitació de
p
la masia de Ca n’Arús finalit
a
zaran el mes de març de 2007,
t
segons va indicar l’alcalde, Cer
lestino Corbacho, en una recent
i
visita d’obres. A l’edifici se li ha
m
reforçat l’estructura de les fa
o
çanes i la coberta i se n’han aden
quat les instal·lacions per ubi
i
car-hi les Oficines d’Atenció al
Ciutadà i el Centre d’Atenció a
la Família. L’edifici està sent rehabilitat per la Mancomunitat de Munici-

pis de l’Àrea Metropolitana amb un
cost global de 3 milions d’euros. La
part més complexa de les obres ha
estat el tractament per eliminar les
humitats amb el sistema d’electroosmosi, que consisteix a trencar la
molècula de l’aigua.
L’alcalde va dir que “a L’Hospita
let portem a terme la transformació
de la ciutat no sols amb grans in
fraestructures com la de la Granvia
sinó també en la vessant de recupe
ració del patrimoni històric”, i va po-

sar com a exemple que “al barri del
Centre, a més de Ca n’Arús també
es recuperen Can Riera i l’Harmonia;
a Santa Eulàlia, Can Colom i Can
Trinxet, i al Districte Econòmic, Cal
Gotlla”.
Ca n’Arús és una masia pairal de
1851, ubicada a la rambla de la Marina amb l’avinguda del Carrilet. Els
seus jardins aviat s’obriran al públic
i a l’hort s’hi construirà un casal de
gent gran i 70 pisos de lloguer per a
joves. # marga solé

El Colegio de Abogados
renueva los cargos de
la delegación de L’H
Jordi Muñoz y Olga Lourdes
Checa han sido designados delegado y subdelegada respecti
vamente del Colegio de Abogados de Barcelona en L’H por
un período de cuatro años. La
oficina de la Delegación local
está ubicada en la sexta planta
del edificio de los Juzgados (av.
de Josep Tarradellas).

