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Comencen les obres de la cinquena escola pública de Castellar

Divendres 9 de gener de 2004
Aquesta setmana han començat els treballs de construcció de la cinquena escola
pública de Castellar del Vallès, que portarà per nom Joan Blanquer. Aquest nou
centre, d'una sola línia, s'ubicarà en uns terrenys municipals de 5.000 metres
quadrats al costat del Centre d'Atenció Primària. Les obres, que van a càrrec de
l'empresa Algeco, s'han dividit en dues fases. La primera és la que està en execució,
i consisteix en l'habilitació d'una part prefabricada, de 440 m2, que acollirà les aules
de P3, P4, P5 i sales polivalents. L'estructura estarà composada per diferents mòduls
que serviran per delimitar les diferents aules. Es tracta d'una tècnica estesa arreu
d'Europa i que és molt utilitzada a Catalunya en la construcció de centres docents.
"S'estan construint moltes escoles amb aquest sistema i, encara que encareix
una mica el projecte, és d'una execució molt més ràpida", ha especificat la
regidora de l'Àrea de Serveis a les Persones, Montse Gatell. La part de l'escola Joan
Blanquer construïda a partir d'aquesta tècnica es preveu que estigui a punt per
Setmana Santa, quan els nens i nenes matriculats a aquesta escola, i que ara cursen
P3, P4 i P5 a l'escola Emili Carles-Tolrà i Sant Esteve, es podran incorporar ja al
nou centre. L'habilitació d'aquesta nova escola és una mesura més de les que hi ha
programades per atendre "tota la població infantil que va creixent al municipi en
els darrers anys, i que seguirà creixent, en aquesta mateixa mesura, en els
propers 10 anys", ha explicat Gatell. Davant d'això, "hi ha una previsió de les
escoles que es necessitaran, i la Joan Blanquer respon a una necessitat molt
immediata de tenir un parvulari que estarà a punt per Setmana Santa", ha
afegit Gatell. L'Ajuntament de Castellar ha cedit el terreny i la Generalitat assumeix
el finançament de les obres. Els cost d'adaptació de les primeres aules és de 462.694
euros. En una segona fase es preveu acabar amb la construcció de la resta de l'edifici
i, per tant, dels cursos de primària, de 1r fins a 6è, i també de sales auxiliars. La
cinquena escola pública de Castellar podria entrar en funcionament al complet el
curs 2005-2006.
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