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L’Ajuntament posa a punt els centres escolars de la
ciutat
El consistori molletà ha realitzat una inversió de més de 100.000 euros per
tal de millorar els centres escolars de la ciutat i que tot estigui a punt pel
proper 12 de setembre, data d’inici del curs escolar.
El proper 12 de setembre comença el curs escolar i, per tal que els centres
educatius de la ciutat estiguin a punt, l’Ajuntament ha portat a terme tot un
seguit d’adequacions i millores a les escoles públiques de la ciutat que ha
suposat una inversió de més de 100.000 euros.
Es tracta d’una inversió que l’Ajuntament de Mollet ha continuat mantenint tot i
que ja no compta amb el suport financer de la Generalitat de Catalunya, que és
qui té la responsabilitat i les competències en matèria educativa. En aquest
sentit, “l’Ajuntament ha seguit apostant perquè creiem que és necessari
continuar invertir en els equipaments públics educatius perquè comenci el curs
escolar en les millors condicions possibles; per aquest motiu, l’Ajuntament ha
fet un esforç important per fer adequacions i millores que considerem
imprescindibles”, afirma Alícia Domínguez, regidora d’Educació.
Entre d’altres remodelacions, s’han realitzat adequacions elèctriques i de clima,
seguint criteris d’eficiència energètica, s’ha adaptat una barana a una escola
que té una alumna amb problemes de mobilitat reduïda o s’han reparat tanques
de diverses instal·lacions escolars, entre les qual es troba la pista esportiva del
barri de Lourdes, petició que va fer l’Associació de Veïns a l’alcalde, Josep
Monràs, en la trobada que va tenir lloc dins el projecte de participació ciutadana
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