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Educació. L’equipament s’ubicarà en unes antigues cavallerisses de la caserna i acollirà els alumnes de l’escola Patufet

Inici d’obres de la bressol de la Remunta
bressol. Neus Martínez, membre del
consell directiu de la Patufet, va afirmar que “estem molt agraïts perquè
hem pogut participar en la redacció
del projecte i els arquitectes han
atès les nostres peticions”.

El futur edifici de l’escola bressol Patufet comença a
prendre forma. Aquest mes s’han iniciat els treballs
per rehabilitar un dels edificis de la Remunta
L’escola bressol Patufet es traslladarà l’any vinent al bell mig de parc
de la Remunta. Aquest mes han
co
mençat les obres per habilitar
un dels edificis que s’han conservat de l’antiga caserna militar, unes
antigues cavallerisses, que acollirà
els alumnes de la bressol.
Els petits podran gaudir en
aquest espai de 700 m2 distribuïts
en dues plantes, on hi haurà una
aula per a nadons, dues de P1 i
dues de P2. L’equipament conservarà la façana i part del sostre, però
l’interior s’adequarà a les necessitats de l’escola, en la qual s’inverti-

ran 731.700 euros. Es preveu que
estigui acabada el segon trimestre
del 2015
El nou edifici per a la Patufet,
que rep subvenció pública, és una
antiga reivindicació de les famílies
i de la cooperativa de mestres que
treballen a l’actual local del carrer
del Príncep de Bergara. Per aquest
motiu, coincidint amb l’inici dels
treballs, l’alcaldessa Núria Marín
va visitar les obres amb el regidor
del Districte I, Alfonso Salmerón;
el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve; membres de l’Associació
de Veïns del Centre, i mestres de la

Marín, Salmerón i veïns del Centre atenen les explicacions dels tècnics

Deute de la Generalitat
D’altra banda, el Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació
a Catalunya, que presideix Núria
Marín, s’ha reunit al Parlament i ha
anunciat que reclamarà per últim cop
a la Generalitat que acompleixi els
acords signats per finançar les escoles bressol municipals i, si no és així,
els ajuntaments afectats presentaran
un recurs contenciós-administratiu
contra el Govern. Els últims anys,
la Generalitat ha deixat a zero els
1.800 euros per alumne que s’havia
compromès a abonar a L’H. y

Notícies del món educatiu de L’Hospitalet

Cantada de protesta al Joan Maragall

Presentació de les conclusions del Consell

Orozco, acompanyat de l’orquestra de L’H

Els guanyadors de la lliga d’enguany

Protesta escolar El Consell de Nois Orozco canta
contra la nova
i Noies presenta
amb l’Escola
llei d’educació
el treball del curs
de Música

Lliga dels llibres per
a l’Escola Milagros
Consarnau

Centre educatius de tot Catalunya, entre ells
set de L’H (escoles Joan Maragall, la Carpa,
Pau Vila, Pompeu Fabra i Milagros Consarnau,
i instituts Bellvitge i Llobregat), es van sumar
el 6 de juny a la protesta contra la nova Llei
d’educació, que fa optativa l’assignatura de
música, cantant la cançó Mirall de pau. y

El grup B de l’escola de Santa Eulàlia ha estat
el guanyador enguany del concurs en el qual
han participat prop de 800 alumnes de cinquè de primària de 19 centres públics i quatre
centres concertats. L’Escola Ausiàs March de
Sanfeliu n’ha estat la finalista. Els alumnes han
llegit 15 llibres en català i castellà. y

En el darrer ple, els consellers van lliurar a
l’Ajuntament una proposta d’activitats per fer
l’exposició del Museu més atractiva per als
infants. També han elaborat una guia d’equipaments culturals amb codis QR i han rodat
un curtmetratge sobre els estereotips de gènere. y

L’orquestra simfònica, formada per alumnes
de l’Escola de Música i de cinc centres de
primària de L’H, com el Pau Vila de la Florida,
va tancar el curs amb un concert especial en
el qual va cantar per sorpresa, amb l’alumna
de cant Anna Mesa, l’hospitalenc Antonio
Orozco, que va estudiar al Pau Vila. y

