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L’alcaldessa

arrenca

el

compromís

del

conseller

d’Ensenyament de renovar íntegrament l’Institut Bruguers
Josep Bargalló: “S’ha acabat l’etapa de fer pedaços i començar l’etapa
d’una reforma ben feta”
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló,
han mantingut avui una reunió de treball a l’Ajuntament de Gavà, en el decurs d’una
visita oficial que ha culminat amb un recorregut per l’Institut Bruguers, centre educatiu
que serà objecte d’una remodelació integral.
L’alcaldessa ha arrencat aquest compromís al titular d’Ensenyament, una voluntat
manifesta que respon a una llarga reivindicació de Gavà. “L’Ajuntament, amb la
unanimitat de totes les forces polítiques, la comunitat educativa i la ciutadania fa
molts anys que esperem una intervenció integral en aquest institut, que enguany
celebrà el 50è aniversari. Els darrers anys s’han fet obres de manteniment,
sobretot d’adaptació a la normativa, però que no ens satisfan perquè no
corresponen a les necessitats del centre ni de la ciutat. És per això que fa uns dies
reiteràvem la necessitat de prendre una decisió al respecte i vam presentar una
proposta de resolució al Parlament”, ha explicat Raquel Sánchez.
L’alcaldessa s’ha mostrat satisfeta que “es trenqui la dinàmica d’anar fent obres que
serveixen per fer un rentat de cara quant a infraestructures i equipaments. Perquè
vull posar en valor el projecte educatiu que està impulsant l’equip directiu i el
professorat, que ve avalat per les últimes dades de matriculació”.

El conseller Bargalló ha afirmat que “s’ha acabat l’etapa dels pedaços i comença
l’etapa d’una reforma ben feta”. Bargalló ha condicionat el tret de sortida del projecte
a l’aprovació dels pressupostos per al 2019. “Tenim la voluntat que l’estiu que ve ja
puguem plantejar-nos quan podem fer la remodelació integral. Això voldrà dir
una planificació molt ben feta perquè les obres implicaran molèsties durant un
temps, unes molèsties que poden ser per a la gestió del centre però no per a
l’alumnat. Cal fer-ho molt bé”.
La intervenció integral de què serà objecte l’institut comportarà, en primer lloc,
l’elaboració d’un nou projecte. “La realitat ha canviat i les intervencions en
infraestructures han de respondre als projectes educatius als quals serveixen. I a
l’Institut Bruguers hi ha un projecte educatiu nou i un equip directiu nou”, ha dit
Bargalló.
Raquel Sánchez ha coincidit amb el conseller en “la necessitat de comptar amb un
plantejament de cap a on anem, perquè la intervenció no només ha d’atendre les
necessitats actuals sinó també les necessitats futures”. I ha afegit que “és important
que la remodelació es calendaritzi bé i hi hagi un compromís ferm d’assumir-la en
els pressupostos dels propers anys perquè no volem endarrerir-ho més”.
Avui, el conseller i l’alcaldessa han abordat altres actuacions necessàries en matèria
educativa, entre elles l’ampliació de l’Institut Escola Gavà Mar. En aquest sentit, el
Departament d’Ensenyament ha confirmat que ja ha sol·licitat la llicència a
l’Ajuntament per iniciar les obres del nou edifici.
L’alcaldessa també ha instat el conseller a dotar de més pressupost i més recursos
pedagògics l’Escola Municipal d’Educació Especial Maria Felip. En aquest sentit, s’està
ultimant la redacció d’un conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat.

