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Entrevista a Alberto Castro, regidor de Comunicació i president del PMCOM
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Objectiu 9 escoles i 225 places de llar d’infants

Pàg. 41-45

Més naixements i més escoles
Ajuntament i Generalitat es preparen per donar cobertura educativa a l’increment de natalitat
Pàg. 3-5

S’aproven ajudes de
36 euros per a cada
escolar per
comprar els llibres
Pàg. 8
A L’ESQUERRA L’EDIFICI DE PRIMÀRIA DEL CEIP ELS PINETONS I LA DRETA L’ENTRADA A LA NOVA LLAR D’INFANTS LA VEREMA, TOTS DOS CENTRES SÓN A L’AVINGUDA DE CATALUNYA.

Fí de la remodelació
de la rambla de Sant
Esteve i a punt per
la de Pizarro
Pàg. 11

Èxit del Campionat
de Patinatge
d’Espanya i Or per
Carles Gasset
Pàg. 20

Ripollet va registrar l’any passat
557 naixements, prop d’un 70%
més que fa 10 anys i el doble de
la mitjana dels anys 80 i 90. El salt
es va produir l’any 1998 i des

d’aleshores no ha afluixat. Tot
sembla indicar que aquest 2008
es mantindrà a l’alça, ja que fins
juliol havien nascut 307 infants.
Ajuntament i Generalitat treba-

Festa Major de dia i Gibrelleta de
nit
El Butlletí dedica
un especial
informatiu de 12
pàgines als
protagonistes de la
Festa Major 2008 i
La Gibrelleta.
Pàg. 27-39

llen per donar cobertura educativa als fills del ‘baby boom’ amb
l’obertura d’una nova llar d’infants, 2 col·legis més i possiblement un altre institut.

CULTURA I JOVENTUT
Inscripció als cursos i tallers del Centre Cultural i el Casal de Joves. Aquest setembre s’obriran les inscripcions per les desenes d’activitats
que el Patronat de Cultura i la Regidoria de Joventut oferiran el nou curs 2008-2009.
Pàg. 15, 18

COMUNICACIÓ
Novetats web: pàgina del PMO i el Perfil del
Contractant. El Patronat d’Ocupació tindrà
pàgina web per promocionar els seus serveis
contra l’atur. D’altra banda, ja es poden consultar a <ripollet.cat> els contractes de l’Ajuntament al Perfil del Contractant.

Pàg. 22

El desenvolupament de
Ripollet i la recuparació
de la natalitat han portat
a la Generalitat i l’Ajuntament a planificar el
creixement de l’oferta
educativa per als propers
anys, amb l’ampliació de
8 centres a 14. Així, en un
període d’uns 10 anys es
passarà dels 6 col·legis
públics i els 2 instituts
existents fins 2003, als 9
col·legis (3 més), 2 llars
d’infants (2 més) i possiblement 3 instituts (1
més).
Els darrers 4 anys s’han
posat en marxa el CEIP
El Martinet, que va obrir
el curs 2004-2005, i el
CEIP Els Pinetons, que
ho va fer el curs passat.
En aquests moments
s’està executant la segona fase d’aquest vuitè
centre, amb un pressupost d’uns 5 milions
d’euros, per a la seva
ampliació en 4.600 metres més, entre el centre de Primària, el gimnàs i la pista esportiva.
L’equipament estarà
llest per al curs 20092010, quan surti la primera promoció del parvulari.

LA SEGONA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

9A ESCOLA
S’ha començat a tramitar la futura novena escola, amb la posada a
disposició de la Generalitat de terrenys municipals per a la seva construcció. En aquest sen-

COMPTARÀ AMB

tit, el passat febrer el Ple
municipal va aprovar
una modificació del
PGM, que permetrà la
cessió d’una parcel·la
perquè el centre sigui
realitat el curs 20102011.

61 PLACES I SERÀ AMPLIADA EN EL

D’altra banda, la regidora d’Educació, Mar
Viera, ha avançat que
també s’està estudiant la
creació d’un tercer institut, que complementaria
l’oferta d’estudis mitjans
a la població.

FUTUR A

122.

225 PLACES DE LLAR
D’INFANTS
La gran aposta de l’Ajuntament és assolir l’objectiu de crear 225 places de
llar d’infants, segons preveu el Mapa de Llars d’Infants de Catalunya, apro-

