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a l'Institut Escola Sant Esteve.
Imatge de nous tancaments a l'Institut Escola Sant Esteve.

L’Ajuntament porta a terme aquest estiu diverses actuacions de
millora en tres centres educatius de la vila
Dilluns 27 de juliol de 2020
L’Institut Escola Sant Esteve, l’Escola Bonavista i l’Escola Mestre Pla seran objecte
aquest estiu de diferents actuacions de millora de les seves instal·lacions. Així,
l’Ajuntament destinarà un total de 110.000 euros a la realització de diversos treballs
de manteniment en aquests tres centres, que estaran a punt per a l’inici del curs
vinent.
D’una banda, se substituiran per tancaments exteriors d’alumini els actuals
tancaments de l’edifici d’educació infantil de l’Institut Escola Sant Esteve, amb
l’objectiu de dotar l’equipament de més confort i seguretat, alhora que es millorarà
l’eficiència i l’estalvi energètic del centre.
També s’està treballant en la substitució de la impermeabilització de part de la
coberta de l’Escola Mestre Pla, un total de 250 metres quadrats, per una de nova
amb millors prestacions tèrmiques i de resistència a les inclemències del temps.
Finalment, la tercera actuació en escoles que es durà a terme aquest estiu és la
renovació dels lavabos de l’Escola Bonavista, concretament els dels edificis
d’infantil i primària.
Millores a la Sala Puigverd
D’altra banda, també s’estan realitzant treballs de millora en les instal·lacions de la
Sala Puigverd, una entitat que des de fa més de 30 anys es dedica a la
neurorehabilitació pediàtrica integral a persones amb necessitats especials a nivell
motriu d'origen neurològic.
En concret, s’impermeabilitzaran 220 metres quadrats de la coberta i es canviarà el
paviment de parquet actual per un paviment vinílic. A més, s’ha substituït la porta
principal d’accés per una d’automàtica, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat i
l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Aquestes actuacions tindran un cost total de 30.000 euros.
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