
El Govern ha aprovat l’encàrrec
de diverses actuacions d’infraes-
tructura escolar a realitzar per
l’empresa pública Infraestructu-
res de la Generalitat de Catalunya
(Infraestructures.cat), que preveu
27 construccions escolars arreu
de Catalunya per un import total
de 104.700.000 euros, que corres-
ponen a les més prioritàries per al
sistema educatiu català d’acord
amb les necessitats d’escolaritza-
ció actuals i a mitjà termini. Les
obres es començaran a edificar de
manera esglaonada fins al 2023 i
permetran la retirada de més d’un
centenar de mòduls. D’aquestes,
3 es faran a la Catalunya Central:
2 noves construccions i 1 amplia-
ció (vegeu gràfic).

Tot i que el Govern a hores d’ara
treballa amb els pressupostos pro-
rrogats, les noves construccions
escolars acordades són uns pres-
supostos d’obra molt realistes que
permeten que es puguin dur a ter-
me a mitjà termini amb els comp-
tes previstos de la Generalitat. Pel
que fa a la programació de cara als
propers set cursos, el Departa-
ment d’Educació continuarà des-
plegant, en funció de la disponibi-
litat pressupostària,  la resta d’ac-
tuacions incloses al Pla de cons-
truccions escolars a 7 anys, mitjan-
çant obres encarregades a Infraes-
tructures.cat o mitjançant conve-
nis i acords amb els Ajuntaments.

Les 27 obres es realitzaran
d’acord amb els nous criteris pe-
dagògics de construccions esco-
lars que el Departament d’Educa-
ció està treballant actualment
amb el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i la Fundació Jaume
Bofill, que serviran per dissenyar
els nous centre educatius i trans-
formar els centres actuals. Con-
cretament, s’estan duent a terme
sessions de treball per concretar
les idees sorgides i s’obrirà un pro-
cés per consensuar com haurien
de ser els centres educatius del fu-
tur. Està previst que aquests nous
criteris es recullin en un docu-
ment abans de finalitzar el curs
escolar. 

A banda, el Departament tam-
bé té previst destinar 24 milions
d’euros més a 260 actuacions de
RAM -obres de Reparació, Ade-
quació i Millora- aquest any 2019.
Per tant, el que s’invertirà en no-
ves actuacions, tenint en compte
les 27 noves construccions i les
RAM, suma un total de
128.700.000 euros.

Actuacions ja impulsades
Pel que fa a la Catalunya Central,
paral·lelament a les 2 noves cons-

truccions i 1 ampliació, el Depar-
tament d’Educació ja està impul-
sant al territori un total de 5 actua-
cions amb un import de
22.533.951 euros, que són obres
que actualment està construint o
bé que ja tenen disponibilitat
pressupostària. En concret, les
obres són a la Secció d’Institut Se-
rra de Noet a Berga (4.393.031 eu-
ros), a l’escola de Gironella
(3.434.589), a l’institut Gurb
(4.900.000), a l’institut Badia Mar-
garit d’Igualada (4.340.831) i a
l’escola El Vinyet a Solsona
(5.465.500).

A més de les 3 noves construc-
cions i de les 5 actuacions que ja
està impulsant el Departament, a
hores d’ara està treballant per tan-
car un acord amb l’Ajuntament de
Castellcir per a la construcció de
l’escola La Popa, de 7 aules.

REDACCIÓMANRESA

La Generalitat aprova tres construccions
escolars a la Catalunya Central per 10,75 milions
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PÀGINES ESPECIALS

Fins al 2023, el Departament edificarà 27 construccions Són les actuacions més prioritàries per al sistema
educatiu de Catalunya i s’inclouen en la programació escolar per als set propers anys Educació impulsa a la
Catalunya Central 5 obres amb un import de 22,5 M€ i treballa per tancar un acord amb l’Ajuntament de Castellcir

ARXIU AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Barracons de l’escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages. El Departament ha aprovat la construcció del nou centre

L’escola La Serreta, de Santpedor, en una jornada de portes obertes

Les 27 obres es faran
d’acord amb els nous
criteris pedagògics de
construccions escolars

El Departament destinarà
24 milions més a 260 obres
de reparació, adequació i
millora, aquest any 2019

Educació treballa per tancar
un acord amb l’Ajuntament
de Castellcir per construir
l’escola La Popa

ARXIU AJUNTAMENT DE SANTPEDOR

NOVES ACTUACIONS A LA CATALUNYA CENTRAL

ACTUACIÓ PRESSUPOST

Execució de les obres d'ampliació i reforma de l’escola El Bruc, d’1 línia 2.900.000 €

Execució de les obres de nova construcció de l’escola La Serreta a Santpedor, d’1 línia 4.350.000 €

Execució de les obres de nova construcció de l’escola Pla del Puig a Sant Fruitós de Bages, d’1 línia 3.500.000 €

TOTAL 10.750.000 €

Font: Departament d’Educació


