
Segueixen a bon ritmes les obres de construcció del local social del 
barri d’Aiguaviva  de Vidreres. Les obres es preveu que s’acabin el 
mes de juny d’aquest any. Es tracta d’una vella demanda de l’Asso-
ciació de veïns que han vist realitzada. 
El propòsit de la creació del nou Local Social és convertir-lo en una 
sala polivalent, per celebrar-hi activitats com cursos, xerrades, reuni-
ons, exposicions o tasques socials. En definitiva, un punt de trobada 
per veïns de totes les edats d’Aiguaviva.
Segons l’alcalde, Jordi Camps, i el Regidor Antonio Fernández 
“en breu els veïns d’Aiguaviva podran gaudir d’un nou equipament 
que permetrà un punt de trobada que fomenti la cohesió social i 
l’activitat lúdico-cultural a la urbanització”.

Bon ritme en les obres del local 
social d’Aiguaviva
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L’Ajuntament de Vidreres, amb la col·laboració de Montse Ciurana 
Tècnica de Ciutadania i Immigració,  va reiterar públicament el seu 
compromís en l’erradicació de qualsevol forma de violència envers 
les dones. Així el passat dia 25 de novembre a les 20 hores la Sala 
Polivalent de la Biblioteca Municipal va poder comptar amb la Pre-
sentació de la Unitat Canina Gos.O.S.K-9 a càrrec de Charo Barcia, 
presidenta i Lluís Àvila i Montse Cereza, instructors canins amb una 
exhibició pràctica del treball amb els gossos de la Unitat; La Presenta-
ció del llibre “Més enllà de la nova violència de gènere” elaborat con-
juntament per la UdG i el SIAD de la Selva a càrrec d’Irene Barreiro, 
Lina Diudé (coautores del llibre) i Ester Mas, psicòloga del SIAD de la 
Selva; I la Lectura del manifest.

Dia Internacional per erradicar 
la violència envers les dones
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Instal·lada l’escultura 
dedicada al ball de la 
Sardana a tocar del nou 
Ajuntament municipal, 
situada entre 
l’avinguda Costa Brava 
i la carretera c-63.

Durant el Ple del passat dimarts 
12 de novembre l’Ajuntament 
de Vidreres va aprovar conti-
nuar per l’any que ve 2014 el 
preu de les taxes igual que els 
de l’any passat. Únicament es 
modificaran la taxa de residus, 
que s’incrementa segons l’IPC, 
en un 0.9%, per tal d’intentar 
ajustar el cost total de la gestió 
dels residus amb la recaptació. 
Ja que el cost total de la gestió 
dels residus és per a l’Ajunta-
ment de 544.188 euros mentre 
que la previsió d’ingressos per 
la taxa és de 421.067 euros, la 
qual cosa implica un saldo ne-
gatiu de 123.121 euros que ha de 
fer front el consistori.

Tot i així i des de l’any 2011 i per 
primera vegada al municipi de 
Vidreres existeix una bonifica-
ció del 20% en la taxa de recolli-
da i tractament d’escombraries 
per haver utilitzat quatre o més 
vegades, en mesos diferents, la 
deixalleria municipal per part 
d’habitatges particulars. Aques-
ta bonificació de la taxa d’es-

combraries per ús de la deixa-
lleria és gràcies a l’aprovació 
de l’ordenança de recollida de 
Residus Municipals que va tenir 
en compte les diferents estratè-
gies i requeriments que es sol-
liciten a nivell europeu. De fet, 
un 50% dels usuaris de Vidreres 
han rebut aquest any la bonifi-
cació, que 
suposa un 
retorn d’uns 
30.000 eu-
ros. 

Una altra 
modificació 
de les or-
d e n a n c e s 
aprovades 
fou la d’in-
cloure una 
fiança de 
50 euros 
per a l’ús de 
la Pineda d’en Mazó, que es re-
tornarà un cop es comprovi que 
s’ha deixat el lloc en les matei-
xes condicions.

Vidreres congela totes les taxes 
menys la de residus

Vidreres no 
augmenta les 
taxes ni els 
preus públics, 
només aprova 
apujar un 
0,9% la taxa de 
residus, que 
s’actualitza 
amb l’IPC
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Segons declaracions del propi 
regidor de festes i cultura, Fran-
cesc Baltrons, “a Vidreres hem 
pogut gaudir d’un novembre 
mogut amb una gran diversitat 
d’activitats pensades per a tots 
els gustos i edats amb una gran 
participació tot i el mal temps”. 
També va afirmar “Vull donar les 
gràcies en nom de tot l’equip de 
govern a totes les entitats i asso-
ciacions per la seva implicació, 
participació i col·laboració en 
tots aquests actes”.

CONSTRUINT VIDRERES

GENERANT OPORTUNITATS

APUNT DEL REGIDOR

Durant el mes de novembre, a Vi-
dreres han passat moltes coses. 
Música, teatre, xerrades, fires, 
exposicions, tallers, i un llarg et-
cètera amb la idea que tothom hi 
pugui trobar allò que és del seu 
interès. L’Ajuntament ha elaborat 
un conjunt d’activitats festives i 
culturals que han fet les delícies 
dels nostres habitants.

Enguany s’ha incorporat al mes 
de novembre a part de la nostra 
festa petita, la celebració de la 
fira de la cervesa, l’elecció de 
la pubilla i l’hereu comarcal... 
en definitiva un seguit d’acti-
vitats de tot tipus i per a totes 
les edats que han combinat la 
cultura i la diversió. A més a 
més, durant aquest “novembre 
cultural” s’han preparat tam-
bé xerrades i tertúlies literàries 
amb autors de renom, exposici-
ons, obres de teatre i els actes 
del Dia Internacional per l’elimi-
nació envers les dones del dia 
25 de novembre. Tot plegat han 
estat iniciatives impulsades per 
l’Ajuntament del poble amb la 
col·laboració de comerços i en-
titats del poble. 

El cap de setmana de mitjans de 
mes es va celebrar la festa peti-
ta. Malgrat la pluja i el fred es van 
poder portar a terme els actes 
més importants de la nostra fes-
ta d’hivern d’enguany: la trobada 
de Ranxos de Catalunya i la pro-
clamació de la pubilla i l’hereu 
de la comarca de la Selva. La 
trobada de menjars populars de 

Catalunya fou un èxit de partici-
pació on les persones van poder 
tastar els diversos “ranxos” de 
les poblacions presents (d’Al-
bons, Campmany, Castellterçol, 
Gelida, la Seu d’Urgell i Verges). 
Tanmateix, aquella mateixa tarda 
es va poder gaudir de la segona 
elecció de la pubilla i l’hereu de 
la comarca amb la presència de 
més de 40 parelles dels pobles 
de gran part de Catalunya. Com 
a hereu va resultar escollit Edu-
ard González, de Maçanet de la 
Selva, mentre que com a pubilla 
va sortir guanyadora Mariona 
Rodríguez, de la població d’An-
glès. 

Dies més tard, Vidreres es va 
tornar a engalonar per acollir la 
primera edició de la Fira de la 
Cervesa Artesana, després que 
s’ajornés ja que estava previs-
ta celebrar amb els actes de la 
Festa de Sant Iscle i Santa Vic-
tòria. 

Amb molts petits canvis en la 
programació, aquell últim dis-
sabte de mes va omplir el poble 
d’apassionats i amants de la 
cultura d’aquesta beguda tan 
arrelada a casa nostra. A part, 
la fira va aplegar tots els sectors 
implicats en la producció de la 
cervesa per tal de donar a co-
nèixer al consumidor el produc-
te de qualitat i proximitat exis-
tent avui en dia. La fira va estar 
acompanyada de xerrades, ac-
tivitats infantils i fins i tot d’una 
plantada de gegants.

El passat dijous 5 de desembre es va portar a terme la recepció del 
nou edifici del col·legi Salvador Espriu.

Després d’un llarg temps en mòduls prefrabicats la setmana passada 
els Alumnes del CEIP Salvador Espriu de Vidreres van poder fer re-
alitat el somni d’estrenar l’ampliació del centre educatiu. Prèviament 
durant la setmana s’havien portat a terme les visites d’obres i inspec-
cions per part dels tècnics municipals i de la conselleria. 

Durant aquesta visita l’alcalde, Jordi Camps, va expressar la seva 
gran satisfacció de poder veure realitzat un altre gran pas del poble 
perquè l’educació a la infància és l’eina fonamental per al desenvolu-
pament de les persones i de les societats.

Així, el dijous 5 de desembre es va portar a terme el trasllat de la 
comunitat educativa del col·legi després que l’empresa constructora 
lliurés a l’Ajuntament i la Generalitat l’obra acabada. En l’actualitat, ja 
s’està portant a terme la recollida dels barracons per efectuar el seu 
trasllat. 

El Gran Recapte d’Aliments 
és una campanya de recollida 
d’aliments bàsics per aconse-
guir que les persones més ne-
cessitades d’aquí rebin ajuda 
alimentària. La campanya del 
Gran Recapte es va dur a terme 
a Vidreres aconseguint una tona 
d’aliments recollida simultània-
ment entre el centre del poble i 
els seus comerços. Demostrant 
la gran convocatòria solidària 
del nostre poble.

Un novembre ple d’activitats festives i culturals per a tots els 
vidrerencs

Recepció del nou edifici del col·legi Salvador Espriu 
de Vidreres

Vidreres 
participa molt 
activament 
aportant una 
tona en el 
Gran Recapte 
d’Aliments de 
Catalunya

Èxit del campionat de la copa catalana 
individual 2013 de patinatge organitzada 
per la Federació Catalana de Patinatge amb 
la col·laboració del club local CP Vidreres.

Iniciades les obres de condicionament 
i millora de la Capella del Cementiri 
Nou de Vidreres, edifici fins ara en 
desús i deteriorat.

Gran acollida del mercat 
del Vi i el Formatge 
de Vidreres el passat 
dissabte 21 de desembre.

Francesc Baltrons
francesc.baltrons@vidreres.cat
Regidor d’Ensenyament i Cultura i 
Fires i Festes

Concert de Cant Coral 
amb les actuacions de la 
Nota de Mataró i Veus de 
Caulès de Vidreres per la 
Festa Petita

Carrer del Centre 
del poble durant la 
celebració de la primera 
Fira de la Cervesa 
Artesana de Vidreres

Lliurament de trofeu 
honorífic a la Confraria 
de Sant Antoni de la 
Seu d’Urgell, propera 
organitzadora de la 
Trobada de Ranxos.

Els alumnes vidrerencs ja poden gaudir d’una nova 
instal·lació educativa més àmplia i ajustada a les seves 
necessitats. D’aquesta manera professors, alumnes i 
pares han pogut dir adéu als barracaons emprats fins 
ara.

CONSTRUINT VIDRERES
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Bon Any 2014....amb molta responsabilitat!
Punt i apart, un nou any està a punt de començar i des del nostre Grup vo-
lem desitjar-vos un any ple de felicitat i salut.Estem en un moment molt crític 
per a moltes famílies i persones i ja és hora que els polítics hi posem més 
seny que mai a l’hora de gastar els recursos econòmics d’un ajuntament, els 
recursos de tots els ciutadans. Darrerament estem veient a Vidreres un munt 
d’obres noves i altres coses que suposen un esforç econòmic per les arques 
municipals i que ara per ara podrien esperar a temps millors. Obres que 
després necessitaran d’un manteniment que suposa més despesa. L’ajunta-
ment és com una llar familiar (una mica molt més gran) i hem d’actuar amb 
la mateixa coherència i responsabilitat que ho fem a casa nostra: ara és hora 
de mantenir les instal·lacions que ja tenim, posar en marxa plans que ens 
ajudin a ESTALVIAR com pot ser el pla director de l’aigua que vam deixar 
fet el nostre mandat i on segons els experts podríem estalviar més d’un 20% 
d’aigua si es desenvolupés,....ara, senyors i senyores, ja és hora de governar 
amb la seriositat i rigositat que ens demanen els vidrerencs i vidrerenques 
que confien en nosaltres.

Ruth Rosique
Progrès per Vidreres-PSC-PM

PxV

Des del govern local, continuem treballant per, un cop finalitzades 
algunes de les actuacions al llarg del 2013, donar continuïtat i en 
molts casos, donar el tret de sortida a noves iniciatives. D’aquestes 
n’hi ha de relacionades amb la comunicació i la informació. Inaugu-
rem un nou canal: l’infovidreres.

Tinc molt clar que en aquests moments tan complicats només ens 
en podem sortir si tots plegats treballem conjuntament per fer front 
el present i per aconseguir un futur millor. En aquesta línia de tre-
ball, des de l’Ajuntament creiem que és necessari un compromís 
amb la informació i amb uns fonaments com: la proximitat, la co-
municació, la informació constant i l’obertura del consistori amb la 
societat... Per tot això, teniu entre les mans una nova iniciativa per 
conèixer de més a prop l’activitat municipal, que n’és molta i cons-
tant sempre pensant en el benestar dels vidrerencs. 

Aquest diari pretén ser una eina més de participació i implicació 
dels vidrerencs i les vidrerenques. Des de sempre hem perseguit 
el compromís de fer l’administració més eficient i propera a la ciu-
tadania sense incrementar ni un euro la partida, com és el cas que 
ens ocupa, que hem aconseguit una major freqüència comunicati-
va amb una menor partida de la despesa pública. 

No puc més que congratular-me pels canvis en la forma i en el fons 
d’aquest municipi que volem que sigui de tots. Perquè tots plegats 
treballem per un objectiu comú, el d’aconseguir un municipi millor i 
una ciutadania orgullosa de pertànyer-ne. 

Ja han començat les obres que permetran a Vidreres disposar d’un nou 
Jutjat de Pau en l’edifici de l’antiga Biblioteca.  Donant, així, vida i utilitat 
a un espai municipal que ara està en desús. 

De moment, les obres es basen en buidar tot l’interior dels espais i treu-
re el fals sostre existent. Un cop finalitzades totes les obres, es preveu 
que el nou jutjat de pau disposi d’una instal·lació adequada a les ne-
cessitats de l’ens i l’activitat que es porta a terme. Les obres han estat 
una reclamació del jutge, el senyor Joan Colls Vallosera als jutjats amb 
l’objectiu d’aconseguir un emplaçament més cèntric. 

Des de l’Ajuntament de Vidreres es preveu que l’obra es pugui acabar 
al llarg del mes de març d’aquest any.

Segon l’alcalde, Jordi Camps, “aquesta nova ubicació del Jutjat de Pau 
de Vidreres suposarà una millora qualitativa en funcionalitat, ja que serà 
una instal·lació més adient a les necessitats del jutjat i més propera al 
ciutadà, a part de donar més seguretat al personal que hi treballa”.

Ja tenim un nou 
canal de comunicació 
municipal: 

EDITORIAL

GENERANT OPORTUNITATS

Comencen les obres dels nous 
Jutjats de Pau de Vidreres

Vidreres forma part dels municipis catalans 
adherits a la campanya “Cap nen celíac 
sense Caramels”,  iniciativa de l’Associació 
de Celíacs de Catalunya.

Jordi Camps Vicente | jordi.camps@vidreres.cat
Alcalde (Urbanisme, Recursos Humans...)

DELS PARTITS DE VIDRERES

Les tasques de manteniment al nostre municipi

Fa molts anys que es valora la importància del manteniment i la con-
servació dels nostres béns. Diferents directrius han donat lloc a la im-
plantació de mesures que ens obliguen a realitzar-lo. Però de la mateixa 
manera que exigim al ciutadà que compleixi amb els deures de mante-
niment dels seus béns, què passa amb els béns municipals gestionats 
per l’Ajuntament i que realment són propietat de tots els ciutadans del 
poble? Perquè no oblidem que els edificis, els carrers, les instal·lacions 
municipals, i tots els béns dels quals és propietari l’Ajuntament, han estat 
construïts o adquirits amb diners del contribuent. És per això que amb 
més raó, s’ha de procurar dur a terme les pertinents tasques per allargar 
la seva vida útil el màxim possible. En qualsevol tipus d’intervenció no 
únicament s’ha de valorar el seu cost inicial, sinó el cost que suposarà 
el seu manteniment en el temps i si el poble (ciutadà) tindrà la capacitat 
econòmica per suportar aquesta despesa.

Jordi Gómez i García
Regidor no adscrit

Des de CIU Vidreres tenim molt clar que l’exigència dels nostres con-
ciutadans és la mateixa de sempre, independentment de la crisi, per 
tant la nostra obligació com a governants, és fer més amb menys i mi-
llor. Per això actuem amb seny i prudència i treballem per un Vidreres 
sostenible en la seva economia i estructura, preservant el què tenim, 
com per exemple conservant i millorant infraestructures existents com 
l’antiga capella, els nous jutjats de pau i complint velles revindicaci-
ons com la coberta de la zona esportiva o el local social d’Aiguaviva. 
A més a més, no podem deixar d’esmentar que també treballem per 
millorar els nostres carrers, extraoficialment ens han fet saber que la Ge-
neralitat ens farà una aportació del voltant de 300.000 euros per arreglar 
els carrers del Casc Antic que falten. Estem assentant les bases del futur 
del nostre poble, un futur sostenible de qualitat i de proximitat entre els 
veïns que, malgrat tot, ens fan ser optimistes i més forts per encarar el 
nostre futur esperançador.  Aprofito per desitjar-vos a tots plegats un bon 
any nou 2014.

Jordi Camps
Convergència i Unió

Aquest Grup Municipal no ha facilitat cap escrit 
per aquest secció que té reservada

Ernesto Torres
Partit Popular de Catalunya

A final l’any hem de reflexionar què ens ha aportat de bo i què hem 
de millorar. Ha estat un any de canvis inesperats. Ara és el moment 
que tots reflexionem i fem autocrítica per millorar. El 2014 els vidre-
rencs tindrem l’oportunitat d’aconseguir la llibertat del nostre país, 
però també hem d’aconseguir la igualtat amb els nostres veïns. Vi-
dreres és un poble molt desequilibrat, on unes zones estant bé i al-
tres no tant. L’any que ve s’han d’aprovar uns pressupostos que des 
del nostre punt de vista s’ha d’intervertir principalment amb el mante-
niment dels carrers (aquest any la partida destinada al casc urbà s’ha 
invertit a Aiguaviva). Aquest barri té deficiències, però el barri de la 
Pau, Mas Flassià, Mas Flassià els Pins i carrers com l’Orient, Migdia, 
Santa Maria... necessiten inversions.  No es pot governar per aquell 
que demana més, hem de treballar per a la totalitat dels veïns. S’han 
de marcar prioritats, l’urgent no pot passar per davant l’important.

Eduard Adrobau
Vidreres Som Tots - ERC - AM
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Durant el setembre del passat 
any l’Agència Catalana de l’Ai-
gua va ampliar la depuradora 
de Vidreres, incrementant la 
seva capacitat de tractament, 
millorant la qualitat de l’aigua 
residual tractada i adequant-la 
a les necessitats de sanejament 
actuals i futures. Amb una inver-
sió de 2,8 milions d’euros, finan-
çats en un 85% pel Fons de Co-
hesió de la Unió Europea, s’ha 

ampliat el bombament d’entra-
da, el tractament biològic per 
l’eliminació de nitrogen i fòsfor, 
la decantació secundària, entre 
d’altres actuacions. També s’ha 
ampliat la línia de fangs i col-
lectors de Terrafortuna.

Amb aquestes actuacions la 
planta passa d’una capacitat 
de tractament de 3.100 m3/dia 
a 3.600 m3/dia, així com tam-

bé es millora en la gestió i el 
tractament dels fangs. L’aigua 
tractada es retorna a la riera 
contribuint a la seva millora me-
diambiental. Segons declaraci-
ons del regidor Antonio Fernán-
dez “d’aquesta manera, l’aigua 
sanejada a la depuradora fa 
possible una reutilització indirec-
ta o no planificada que contribu-
eix a mantenir el cabal ecològic 
del riu.

En marxa la depuradora de Terrafortuna

CONSTRUINT VIDRERES

VIDRERES EN VERD

L’Ajuntament de Vidreres ha finalitzat unes obres de condicionament 
del gimnàs municipal, situat a les instal·lacions del pavelló. Les obres 
han comportat la instal·lació d’un nou tancament metàl·lic que su-
posa una millora de l’equipament ja que queda aïllat i en millora les 
possibilitats d’ús de la demanda municipal.
Tanmateix, les millores no acabaran aquí, ja que l’Ajuntament espe-
ra poder introduir i modernitzar la maquinària, amb una millor zona 
cardiovascular, de tonificació i muscular per a tots els usuaris en els 
propers dies.
Segons la regidora Margarita Soler “la instal·lació busca potenciar 
l’activitat esportiva i l’estil de vida saludable entre la comunitat espor-
tiva vidrerenca”.

L’Ajuntament de Vidreres 
porta a terme unes obres de 
millora del gimnàs municipal

CONSTRUINT VIDRERES

Al llarg de l’any passat conjunta-
ment el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat i  l’Ajunta-
ment de Vidreres, han portant a 
terme obres de millora a l’esco-
la Sant Iscle. Cal remarcar que 
el Govern municipal, malgrat 
el context de crisi econòmica 
ha mantingut el compromís i la 
voluntat d’atendre les deman-
des de millora i adequació dels 
centres educatius i ha impulsat 
obres de manteniment i millora 
dels dos centres educatius muni-
cipals però en especial a l’escola 
Sant Iscle. 

L’edifici ha estat successivament 
ampliat al llarg dels anys des de 
la seva construcció l’any 1955. 
Aquell any, i per iniciativa priva-
da, s’aixeca l’escola de primària 
que constava d’una sola planta. 
Posteriorment a l’any 1965, s’am-
plia l’edifici amb una segona 
planta. I, l’any 1975 es procedeix 

a l’ampliació de l’edifici amb una 
tercera planta. Aquesta amplia-
ció es realitza mitjançant una es-
tructura metàl·lica independent, 
que travessa l’estructura existent 
i dóna suport a la nova coberta 
però amb una estructura de la 
planta molt senzilla.

A l’escola Sant Iscle, tot espe-
rant la construcció per part de 
la Conselleria d’Ensenyament 
de la Generalitat d’un nou centre 
d’educació, durant aquest perío-
de s’han portat a terme obres de 
millora i manteniment d’actuaci-
ons urgents que es van acordar 
per tota la comunitat educativa.

En aquest cas el Departament 
d’Ensenyament va aprovar una 
despesa d’execució que as-
cendeix a 57.105,96 euros (IVA 
inclòs) per tal d’enllestir les me-
sures marcades en el projecte 
encarregat a l’arquitecte G.M.K.

Aquestes obres s’han basat en 
les següents actuacions:

A càrrec de l’Ajuntament:
S’han dut a terme  l’ampliació 
de l’aula de psicomotricitat, el 
pintat de l’espai del menjador i 
la reparació de les portes i esca-
les d’emergències. També s’han 
contractat les obres de millora 
dels serveis d’educació infantil 
substituint els urinaris no aptes 
pels infants per uns wàters que 
sí puguin utilitzar i la substitució 
i reparació de la caldera i circuit 
de calefacció.  

Actualment s’està treballant 
amb la substitució del tanca-
ment perimetral existent al re-
cinte de l’escola Sant Iscle. El 
projecte s’executa en quatre 
trams on es porta a terme la 
construcció d’un nou mur, la 
col·locació de nou filat i tanca-
ments amb l’alçada reglamenta-

ria a fi de garantir-ne la segure-
tat a tots els nivells.

A càrrec del Departament 
d’Ensenyament:
Finalment les nombroses gesti-
ons de l’Ajuntament han donat 
el fruit esperat i s’ha aconseguit 
que sigui directament el De-
partament d’Ensenyament qui 
assumeixi i adjudiqui les obres 
corresponents a la primera fase 
d’actuacions segons el projecte 
i calendari establert pels arqui-
tectes de l’estudi GMK i en la lí-
nia de les reunions informatives 
mantingudes amb tota la comu-
nitat educativa del centre.

En aquesta línia, doncs, el Depar-
tament ha adjudicat el conjunt 
de les obres pressupostades en 
un total de 57.105,96 euros (IVA 
inclòs), obres que es van iniciar 
la passada primera quinzena de 
juliol i que han finalitzar  abans 
de l’inici del curs escolar.

Les actuacions que en el marc 
d’aquest projecte que s’han dut 
a terme són les següents:

Primer. Cosit de la façana a la 
zona dels banys. Si bé a priori es 
preveia també el cosit de la faça-
na en la cantonada dels banys, 
les primeres visites d’obra van 
constatar que el reforç metàl·lic 
que es va col·locar el Nadal pas-
sat ha donat un resultat molt su-
perior al previst de manera que, 
a priori, no és necessari desmun-
tar-lo per a fer-lo de nou. Els tre-
balls realitzats han consistit en la 
reparació de les fissures interiors 
del bany.  

Segon. Consolidació de la casa 
dels mestres que ha suposat ta-
piar-ne les finestres de la façana 

principal i col·locar una estructu-
ra metàl·lica complementària en 
el porxo de planta baixa de tal 
manera que s’ha assegurat l’es-
tructura i fonaments del conjunt 
de l’edifici que ha comportat la 
restitució del banc existent de la 
zona. A part, s’ha pogut sanejar 
i pintar la façana principal dels 
mestres. 

Tercer. Obertura de registres a 
tots els sostres i la retirada dels 
cels rasos per tal de poder fer un 
seguiment trimestral de l’estruc-
tura de tal manera que s’ha po-
gut garantir la tranquil·litat de tots 
els usuaris i avançar-nos a possi-
bles actuacions que puguin ser 
necessàries. Aquest seguiment 
a priori el realitzaran els matei-
xos autors de l’estudi doncs són 
qui, a dia d’avui, millor coneixen 
el funcionament estructural de 
l’edifici.

Quart. Altres treballs addicio-
nals efectuats han estat: la millo-
ra del cel ras de la segona plan-
ta, sanejant-lo i repintant aquesta 
zona de l’edifici; posada en mar-
xa dels sanitaris d’un dels banys 
de la primera planta; reparació 
de les humitats presents en un 
dels sanitaris de la segona plan-
ta, tant des de dins com des de 
fora de la coberta.

Segons el regidor d’Educació, 
Francesc Baltrons, “Hem finalit-
zat l’any 2013 amb pràcticament 
totes les obres acabades, obres 
llargament reivindicades per tota 
la comunitat educativa. Estem 
donant resposta a unes proble-
màtiques què fa molts anys que 
s’arrosseguen i què han provo-
cat durant aquest temps molta 
intranquil·litat i molta inseguretat”.

Obres de millora i manteniment a l’Escola 
Sant Iscle 
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