Actualitat

L'escola Bonavista, un dels centres on es faran millores aquest estiu.

L’Ajuntament invertirà aquest estiu 336.000 euros en
el pla de xoc per millorar els equipaments escolars
Dimarts 19 de juny de 2018
L’Ajuntament de Castellar del Vallès durà a terme aquest estiu un pla de xoc destinat a posar al dia els
equipaments escolars de la vila. Les actuacions, que es distribueixen en sis centres educatius, suposaran una
inversió de 336.000 euros.
Els treballs han començat a l’Escola Municipal d’Adults amb el canvi de distribució del despatx de direcció i la
sala de reunions. L’actuació inclou la retirada de les divisòries d’alumini i la col·locació de nous envans de pladur.
A més, es pintarà tot l’edifici.
Pel que fa als centres d’infantil i primària, destaca la substitució de la fusteria exterior dels dos edificis de l’escola
Bonavista, una actuació que suposarà una millora important quant a estalvi energètic, ja que els nous tancaments
–finestres i portes– seran d’alumini.
D’altra banda, a l’escola Sant Esteve es farà la renovació de les instal·lacions de sanejament, aigua freda i
lavabos, l’aïllament acústic del menjador i la substitució del paviment de vinil de l’edifici d’educació infantil.
Finalment, el gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà també serà objecte de reformes: d’una banda, es renovaran
els vestidors situats al soterrani del gimnàs, uns treballs que inclouran la substitució del paviment, dels
revestiments i dels serveis sanitaris; d’altra banda, se substituiran les plaques de la claraboia que donen llum al
gimnàs.
A totes aquests treballs, cal sumar-hi els que es faran a l’Escola Municipal de Música Torre Balada. Aquest edifici
millorarà l’accessibilitat interior amb la substitució de l’escala actual per una de més amplada, per tal d’adequar-la
a la normativa. L’actuació implicarà canvis importants a la recepció i en la circulació interior entre espais a la
planta baixa. A més, es faran millores al jardí de l’equipament, on es preveu retirar vegetació de valor baix i
plantar noves espècies per recuperar l’estil original d’aquest espai exterior.
El conjunt d’actuacions es duran a terme entre els mesos de juliol i setembre.
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