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Pàgina especial
Projecte de futur
de l’Institut de
Vilablareix.
DEP. EDUCACIÓ

La Generalitat aprova
l’encàrrec de 3 construccions
escolars a Girona per
un valor de 10,85 M€
Formen part de les 27 construccions arreu de Catalunya que el Departament
edificarà de manera esglaonada fins al 2023  Aquestes actuacions corresponen
a les més prioritàries per al sistema educatiu de Catalunya i estan incloses en
la programació escolar per als set propers anys Actualment el Departament
d’Educació ja impulsa a Girona un total de 6 obres que suposen
un import de 33,8 M€ i treballa per tancar acords amb 3 ajuntaments
REDACCIÓ GIRONA

■ El Govern ha aprovat l’encàrrec
de diverses actuacions d’infraestructura escolar a realitzar per
l’empresa pública Infraestructures
de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), que preveu 
construccions escolars arreu de
Catalunya per un import total de
.. euros, que corresponen a les més prioritàries per al sistema educatiu català d’acord amb
les necessitats d’escolarització actuals i a mitjà termini. Les obres es
començaran a ediicar de manera
esglaonada ins al  i permetran la retirada de més d’un centenar de mòduls. D’aquestes, tres seran noves construccions que es faran a Girona (vegeu gràic).
Tot i que el Govern a data d’avui
treballa amb els pressupostos prorrogats, les noves construccions
escolars acordades són uns pressupostos d’obra molt realistes que
permeten que es puguin dur a terme a mitjà termini amb els comp-

Educació està
treballant per
tancar convenis
per a noves obres
escolars amb els
ajuntaments de
Castell-Platja
d’Aro, Llívia i Sant
Jaume de Llierca

tes previstos de la Generalitat. Pel
que fa a la programació de cara als
propers set cursos, el Departament d’Educació continuarà des-

NOVES ACTUACIONS A GIRONA
ACTUACIÓ

PRESSUPOST

Execució de les obres de nova construcció
de l’Institut Salvador Sunyer Aymeric a Salt,
de 3 línies d’ESO

4.950.000 €

Execució de les obres de nova construcció
Escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla, d’1 línia

4.950.000 €

Execució de les obres de nova construcció
de l’Escola Vall-llobrega, de 6 aules

1.900.000 €

Total

10.850.000 €
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plegant, en funció de la disponibilitat pressupostària, la resta d’actuacions incloses al Pla de construccions escolars a  anys, mitjançant obres encarregades a Infraestructures.cat o mitjançant convenis i acords amb els ajuntaments.
Les  obres es realitzaran
d’acord amb els nous criteris pedagògics de construccions esco-

lars que el Departament d’Educació està treballant actualment amb
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Boill,
que serviran per dissenyar els
nous centre educatius i transformar els centres actuals. Concretament, s’estan duent a terme sessions de treball per concretar les
idees sorgides i s’obrirà un procés

per consensuar com haurien de
ser els centres educatius del futur. Està previst que aquests nous
criteris es recullin en un document
abans de inalitzar el curs escolar.
A banda, el Departament també
té previst destinar  milions d’euros més a  actuacions de RAM
-obres de Reparació, Adequació i
Millora- aquest any . Per tant,
el que s’invertirà en noves actuacions, tenint en compte les  noves construccions i les RAM, suma
un total de .. euros.
Actuacions ja impulsades
Pel que fa a Girona, paral·lelament
a les tres noves construccions, el
Departament d’Educació ja està
impulsant al territori un total de sis
actuacions amb un import de
.. euros, que són obres
que actualment està construint o
bé que ja compten amb disponibilitat pressupostària. En concret, les
obres són a l’Institut Josep Brugulat de Banyoles (.. euros),
a la Secció d'Institut de Caldes de
Malavella (..), a l’Escola Pirineu
de
Campdevànol
(..), a l’Institut Ermessenda de Girona (..), a l’ Escola El Gegant del Rec de Salt
(..) i a l’Institut de Vilablareix (..).
Finalment, a banda de les tres
noves construccions i de les sis actuacions que ja està impulsant el
Departament, a data d’avui està
treballant per tancar convenis i
acords amb un total de tres ajuntaments de Girona. Amb el de Castell-Platja d’Aro, per la nova construcció d’una línia de l’Escola Fanals d’Aro; amb el de Llívia, per
l’ampliació i reforma de l’Escola
Jaume I, i amb el de Sant Jaume de
Llierca, per l’ampliació i reforma
de l’Escola Les Escomes.

