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Els creixement de la població fa pre-
veure als ajuntaments de les Franque-
ses i Canovelles que en pocs anys ne-
cessitaran nous instituts per encabir 

els alumnes que ara hi ha a totes les 
escoles públiques. Els ajuntaments 
ja ho han comunicat a la Genera-
litat. Mentrestant, a Canovelles i 

Montornès les associacions de mares i 
pares d’alumnes es mobilitzen per re-
clamar noves construccions escolars i 
la millora de la qualitat educativa.

Nous mòduls prefabricats a l’escola 
Colors de Bellavista

Les Franqueses

Dimecres i dijous de la setmana passada es 
van instal·lar un total de 15 mòduls prefa-
bricats a la nova escola Colors, que s’està 
construint al carrer Valldoriolf, a Bellavista. 
Així, segons l’Ajuntament, es manté el calen-
dari que preveu tenir l’escola enllestida per 
Setmana Santa. Per fer l’escola se segueix el 
mateix procediment que es va seguir amb l’es-
cola Camins, a Corró d’Avall. Es tracta de tras-

lladar l’escola per mòduls des d’una empresa 
d’Astúries i un cop a les Franqueses una grua 
de grans dimensions els va posant al seu lloc. 
L’Ajuntament va optar per aquest sistema 
per avançar la construcció de l’escola Camins 
i va poder complir els terminis establerts 
per poder obrir a principis del curs actual. 
Ara es fa el mateix amb l’escola Colors. De 
moment, els alumnes d’aquesta escola de 
Bellavista estan provisionalment en aules de 
l’escola Guerau de Liost. Cada mòdul fa 16,5 
metres de llarg i pesa 25 tones i el trasllat des 
d’Astúries dura dos dies.

Les Franqueses/Canovelles

J.V./E.M.

Els ajuntaments de les Fran-
queses i Canovelles han fet 
saber a la Generalitat que els 
dos municipis necessitaran 
aviat la construcció de nous 
instituts per encabir tota la 
població escolar que es pre-
veu que tindran en els pro-
pers anys, tenint en compte 
el ritme de creixement 
demogràfic.

A Canovelles, l’Ajunta-
ment preveu que el nou cen-
tre de secundària se situaria 
als mateixos terrenys on s’ha 
de construir l’escola Quatre 
Vents, al costat de la Ronda 
Nord, al límit del nucli urbà. 
Amb tot, l’Ajuntament prefe-
reix concentrar els esforços a 
agilitar els tràmits per acon-
seguir l’edifici de l’escola de 
primària Quatre Vents com 
més aviat millor. El següent 
pas, segons l’alcalde, Josep 
Orive, serà  treballar per al 
nou institut.

A les Franqueses, l’alcalde 
i regidor d’Educació, Esteve 
Ribalta, va marcar en el ple 
de dijous passat la data en 
què caldrà el tercer insti-
tut. Serà el curs 2016-2017, 
en què arribaran a primer 
d’ESO els alumnes de les 
dues noves escoles d’infantil 
i primària, Camins, a Corró 
d’Avall i Colors, a Bellavista. 
Això situarà el municipi amb 
12 línies de primària que en 
requeriran 10 de secundària. 
Segons Ribalta, els dos ins-
tituts actuals no les podran 
assumir. “La situació ideal és 
que en un institut no hi hagi 
més de tres línies”, diu.

Per construir el tercer 
institut, l’Ajuntament ja té 
pensats un parell de terrenys 
que proposarà al Departa-
ment d’Educació. El primer 
és a Bellavista, al final del 
carrer Aragó i a tocar de la 
Ronda Nord. Aquesta ubica-
ció situaria el centre molt a 
prop de l’escola Guerau de 
Liost. L’altra possible ubi-
cació seria a Corró d’Avall, 
però l’alcalde no l’ha con-
cretat. Ribalta explica que 
la intenció de l’Ajuntament 
és que es pugui construir un 
centre que aculli alumnes 
des de l’educació infantil 
fins a la secundària. Són els 
anomenats instituts escola o 

3-18, pels quals ja han apos-
tat altres ajuntaments com 
els de Mollet, Granollers 
–es vol situar al sector de 
la Bòbila– o Sant Celoni. 
En el cas de Mollet, però, el 
Departament d’Educació va 
descartar aquesta proposta 
i es va decantar per la idea 
original de fer un quart insti-
tut en terrenys de la Vinyota 
després d’una viva polèmica 
entre l’Ajuntament i les asso-
ciacions de pares d’alumnes.

Falta dE plaCEs a       
priMària

En el mateix ple de dijous, 
l’alcalde de les Franqueses 
va advertir que, com ja va 
passar l’any passat, el pro-
per curs escolar 2010-2011 
no hi haurà prou places per 
encabir tots els alumnes de 
P-3 que es preveu que es 
matricularan. “Al gener de 
l’any 2009 ja ho vam advertir 
a Educació i al final es va 
haver d’augmentar la ràtio a 
totes les aules”, va advertir 
Ribalta. Per al proper curs 
escolar, l’alcalde estima que 
la situació serà similar ja 
que la Generalitat només 
preveu posar en marxa una 
nova línia d’educació infan-
til a l’escola Colors, però el 
municipi en necessitarà dues 
més, segons les previsions 

que fa l’Ajuntament. Ribalta 
es queixa que, un any més, és 
probable que calgui recórrer 
a l’augment d’alumnes per 
aula. “Com més alumnes, 
menys qualitat educativa”.

L’alcalde també va apuntar 
que caldria obrir un debat al 
municipi sobre les necessi-
tats d’equipaments escolars 
a Bellavista i Corró d’Avall, 
ja que el fet de considerar 
tot el municipi com una sola 
zona educativa fa que moltes 
famílies de Bellavista matri-
culin els fills a escoles de 
Corró d’Avall “i això fa que 
cada dia es moguin entre 60 
i 70 cotxes entre Bellavista 
i Corró d’Avall”. Parla de la 
possibilitat de crear zones de 
proximitat i creu que és pri-
oritari “repartir els nouvin-
guts i prestigiar els centres 
de Bellavista”, però afegeix 
que “defensaré el que deci-
deixi la comunitat educati-
va”. Segons l’alcalde, en el 
darrer any s’ha detectat un 
major augment de població 
escolar a Corró d’Avall que a 
Bellavista.

Les Franqueses i Canovelles 
demanen nous instituts
Els dos ajuntaments ja pensen en els terrenys que haurien d’acollir els centres 

L’Ajuntament diu que Educació no ho veu prioritari

Sant Celoni proposa 
avançar els diners per obrir 
l’ESO a l’escola Pallerola

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu (CiU), 
ha proposat al Departament 
d’Educació de la Generalitat 
la signatura d’un conveni pel 
qual l’Ajuntament es com-
promet a avançar els diners 
per finançar el cost del pro-
jecte i la construcció d’un 
edifici a l’escola Pallerola, al 
sector de Can Riera de l’Ai-
gua, per acollir dues línies 

d’ESO.
Segons l’alcalde, d’aques-

ta manera s’avançaria en 
l’aplicació del model 3-16, 
aprovat per tota la comunitat 
educativa del municipi i que 
té també el suport de l’Ajun-
tament. Segons un comuni-
cat del mateix Ajuntament, 
però, sembla que aquesta no 
és una opció prioritària per 
al govern de la Generalitat. 
En una reunió que es va 
fer dimecres de la setmana 
passada al Departament 

d’Educació, el director gene-
ral de Recursos del Sistema 
Educatiu, Camil Fortuny, i el 
director dels Serveis Territo-
rials, Josep Maria Fernández, 
van anunciar que no troben 
prioritària aquesta opció, 
almenys de manera immedi-
ata. Els dos alts càrrecs del 
departament van proposar 
a l’Ajuntament que demani 
la signatura d’un conveni 
que serviria, de moment, per 
avançar en la redacció del 
projecte.

A les Franqueses 
caldran 10 línies 
d’ESO per al curs 
2016-2017


