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L’Ajuntament invertirà 650.000 euros en la millora dels
equipaments escolars durant el període 2017-2019
Dijous 29 de juny de 2017
L’Ajuntament de Castellar del Vallès invertirà durant el període 2017-2019 prop de
650.000 euros en la millora dels equipaments escolars de la vila. El consistori ha
planificat un seguit d’intervencions que s’han distribuït al llarg de tres anys:
147.000 euros per a aquest 2017 i 250.000 euros per a cadascun dels exercicis de
2018 i 2019.
Segons l’alcalde, Ignasi Giménez, “aquest pla respon a l’aposta prioritària de
tenir al dia les instal·lacions dels centres docents del municipi”. Giménez ha
afegit que “aquestes inversions són extraordinàries i se sumaran a les partides
de manteniment que ja hi ha previstes cada any al pressupost ordinari”.
2017: substitució de la coberta d’El Coral i millores al Bonavista
L’Ajuntament iniciarà aquest mes de juliol l’execució d’aquest pla amb la
substitució de la coberta de l’Escola Bressol Municipal El Coral. La inversió,
valorada en 107.000 euros, inclourà la retirada de les plaques de fibrociment i la
col·locació d’un panell amb aïllament tèrmic i l’acabat amb teula ceràmica. A més,
també es canviarà el cel ras de les aules del centre.
D’altra banda, aquest estiu també es durà a terme la reforma dels lavabos de l’escola
Bonavista, una actuació valorada en 40.000 euros.
2018 i 2019: intervenció a totes les escoles d’infantil i primària i als centres
educatius municipals
El pla de millora continuarà executant-se els dos propers anys amb una vintena
d’intervencions per un valor total de 500.000 euros a totes les escoles d’infantil i
primària i als edificis municipals de l’Escola d’Adults, l’Escola de Música i a la
Ludoteca. Segons assenyala Giménez, “la major part d’aquestes actuacions es
duran a terme a l’estiu, per tal de no entorpir el desenvolupament de l’activitat
educativa durant el curs escolar”.
Aquesta és la relació d’actuacions previstes:
2017:
Escola Bressol Municipal El Coral: renovació de la coberta

Escola Bonavista: reforma dels lavabos
2018:
2019:
Escola Bonavista: renovació de la fusteria exterior.
Escoles Sant Esteve, Bonavista i Emili Carles-Tolrà: millora energètica amb
el canvi de lluminàries de fluorescents per leds (2a fase).
Altres actuacions.
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