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S’amplien a cinc les aules per als estudis de grau mitjà de la família
professional agrària al polígon Pla de la Bruguera

Dimarts 19 de juliol de 2016

L’Ajuntament de Castellar està ampliant aquest estiu l’espai de l’edifici municipal
del carrer Anoia destinat a impartir els graus mitjans de producció agroecològica i
de jardineria i floristeria que ofereix l’INS Castellar.

Després de les millores que es van dur a terme l’any passat, aquest espai acollia ara
les classes dels dos mòduls formatius en dues aules situades a l’altell, que
s’ampliaran a quatre més un taller-laboratori amb les obres que estan realitzant els
treballadors de la brigada municipal. Per poder materialitzar aquesta ampliació,
l’Ajuntament ha cedit l’altell de la nau contigua, que utilitzava la brigada, per unir-
lo a l’espai actual.

Així, quan acabin les obres, l’edifici tindrà a la planta baixa la nau principal, amb
funcions de magatzem per a les eines, materials i un taller de floristeria. També hi
haurà en aquesta planta una aula, la sala de professors, els banys i els vestidors. Pel
que fa a la planta altell, hi haurà quatre aules més, el taller-laboratori i una sortida
d’emergència amb una escala exterior.

A banda de l’ampliació de l’espai, les obres, que tenen un cost de 31.000 euros,
també inclouen la instal·lació d’enllumenat, electricitat i climatització, i el trasllat de
l’escala d’accés a l’altell per a sortida d’emergència.

Reforma dels lavabos de l’escola Bonavista

D’altra banda, l’Ajuntament ha iniciat aquest mes de juliol les obres de reforma dels
dos nuclis d’un dels dos edificis de l’Escola Bonavista (l’edifici B-1), que estaran a
punt a l’inici del curs escolar 2016-2017.

L’actuació consisteix en el desmuntatge de tots els aparells sanitaris i de les
instal·lacions de fontaneria i sanejament, a més de l’enderroc dels envans d’obra de
separació de les cabines sanitàries i el repicat dels revestiments i paviments per a la
seva posterior substitució. En aquest sentit, es renovaran tant les instal·lacions de
fontaneria com les d’electricitat, i es col·locaran nous sanitaris. A més, es posaran
mampares divisòries noves entre les cabines, que no seran d’obra sinó que seran
taulells de resines fenòliques. També es baixarà el sostre per fer-lo de cel ras amb
plaques viníliques, és a dir, plaques desmuntables per poder-hi encabir al damunt les
instal·lacions.
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El pressupost destinat a aquestes actuacions, que s’han adjudicat a l’empresa
castellerenca Sencast SL, és de 18.715 euros.

Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

