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Es presenta un estudi sobre la població escolar de Castellar i la seva
projecció fins al 2013

Dilluns 3 de novembre de 2003
Demà, 4 de novembre, a les 19:30h a Ca l'Alberola es presentarà públicament
l'estudi de projecció demogràfica de Castellar del Vallès. Un estudi que
l'Ajuntament de Castellar va encarregar a principis d'aquest any a l'Institut d'Estudis
Demogràfics, i que s'encarregarà d'exposar davant la població Joaquín Recaño,
doctor en geografia i professor de l'Institut d'Estudis Demogràfics. Es tracta d'un
estudi sobre la població escolar a Castellar del Vallès i la seva projecció amb un
horitzó del 2013. La voluntat de l'Ajuntament és "tenir una eina que ens serveixi
de guia per fer una bona previsió de les places escolars en els propers anys", ha
afirmat la regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell. A l'hora
d'elaborar aquest estudi s'han tingut en compte diversos aspectes com factors
territorials i econòmics, l'evolució i les característiques de la població, les
actuacions urbanístiques actuals i les perspectives de futur en aquest sentit. Amb
totes aquestes dades i l'actual mapa escolar de Castellar, "el què s'ha fet és una
previsió de la demanda escolar i de la projecció de la població escolar en els
propers anys, fins al 2013", ha explicat Gatell. Un cop feta la presentació de
l'estudi, es crearà una comissió de seguiment de les perspectives i la previsió de la
demanda escolar, que estarà integrada per membres de la regidoria d'Ensenyament,
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, de la regidoria d'urbanisme i
també per un representant de cada centre docent del municipi. A partir del treball
d'aquesta comissió es podrà preveure no tan sols quantes places escolars faltaran,
sinó també si seran de llars d'infants, primària o secundària. A més, també s'establirà
la ubicació necessària d'aquestes places escolars, és a dir, "en quins sectors del
municipi necessitarem més escoles perquè el mapa escolar quedi ben repartit a
tota la població", ha afegit Montse Gatell.
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