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L'alcalde, Ignasi Giménez, amb l'artista Enric Aguilar i els nens i nenes autors del
quadre

La 2a escola bressol municipal durà el nom de Colobrers

Dimarts 25 de maig de 2010

La segona escola bressol pública que tindrà el municipi, en l’actualitat en fase de
construcció, durà el nom de Colobrers. Així ho va aprovar la Junta de Govern Local
el passat 18 de maig, que va donar llum verda a la proposta presentada per la
Comissió municipal d’Honors i Distincions, formada per representants de tots els
grups municipals.

Després de debatre diferents alternatives, el nom escollit respon al topònim del
torrent i del parc propers a la zona on s’està edificant el centre. La llar d’infants
estarà situada als terrenys de propietat municipal que es troben entre el carrer de
Prat de la Riba i la ronda de Llevant, al costat del CEIP Sant Esteve, en un solar de
1.890 m2, i podrà acollir fins a 94 alumnes.

Si es compleixen els terminis previstos, la segona escola bressol municipal del
municipi estarà construïda aquest estiu, de manera que podrà començar a funcionar
durant el mes de setembre.

Obsequi dels alumnes de l’escola Aguilar a l’Escola Bressol Municipal
Colobrers

D’altra banda, el grup de petits de la Sala Aguilar va fer donació el passat 19 de
maig a l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, d’una obra pictòrica que representa
diferents llocs emblemàtics de Castellar. La iniciativa va sorgir dels mateixos
alumnes, autors del quadre, que tenen entre 6 i 8 anys, que assisteixen a les classes
impartides per l’artista Enric Aguilar.

En el quadre, que es va elaborar amb motiu de la passada edició de Firart, s’hi
poden identificar clarament alguns edificis de la vila, com ara l’església de Sant
Esteve i el Palau Tolrà, a més dels gegants de Castellar.

L’obra, d’1,20 m d’alçada per 2,50 d’amplada, és un acrílic realitzat sobre un plafó
de fusta i es penjarà a les dependències de la futura Escola Bressol Municipal
Colobrers.
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