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Noves escoles per retirar un 10% de barracons
sos a Barcelona, la Virolet a Sabadell 
i la Sala i Badrinas a Terrassa.  

“Són les 27 construccions que 
hem considerat més prioritàries, i 
seran les primeres que es faran amb 
els nous criteris constructius, que es 
volen adequar a la nova realitat di-
dàctica i pedagògica”, va explicar 
Bargalló. El departament ha enge-
gat una pluja d’idees amb el Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya i la 
Fundació Jaume Bofill per posar al 
dia els nous criteris arquitectònics 
de les escoles, que quedaran escrits 
abans que s’acabi el curs.  

Noves escoles, nous requisits 
Entre les propostes plantejades a la 
trobada Nous espais, nous aprenen-
tatges hi ha fer escoles més obertes 
–amb més vidres– però també més 
segures, eliminar els passadissos per 
crear àgores o places i posar envans 
mòbils per adequar aules segons les 
necessitats pedagògiques, per poder 
fer classes més grans per treballar de 
manera cooperativa i classes més pe-
tites per fer treball individualitzat.  

El paquet de noves construccions 
figura a la segona part del pla d’acció 
que el Govern ha impulsat per garan-
tir els serveis públics malgrat la pròr-
roga dels pressupostos. Si primer es 
va aprovar un suplement de crèdit 
de 814 milions per pagar el sou dels 
funcionaris, la segona part garan-
teix la construcció dels 27 centres 
o el desplegament del tercer tram de 
la renda garantida de ciutadania.  

A banda d’aquestes noves cons-
truccions, també s’estan fent 
obres en 37 centres actualment, 
amb un pressupost de 152 milions, 
i s’estan tancant convenis per li-
citar i construir-ne de nous en 21 
municipis més.e

Educació destina 104 milions per fer 21 centres, cinc ampliacions i una rehabilitació integral

LES 27 NOVES 
ACTUACIONS

Institut Alfons 
Costafreda

Tàrrega

Escola Ramon 
Perelló
Vilagrassa

Escola Teresa Godes
El Montmell

Escola Els Ganxets 
Reus

Escola de 
Maspujols

Escola El Roser
El Poal

Escola
El Bruc

Institut 
de Guissona

Institut Salvador Sunyer
Salt

Escola La Serreta
Santpedor

Escola Pla del Puig
Sant Fruitós de Bages

Escola Vall-llobrega

Escola Josep Ribot
Vilamalla

Institut Els Roures Dosrius

Institut Les Cinc Sènies Mataró

Institut Miami 
Mont-roig del Camp

Obra nova

Ampliació i/o reforma

Rehabilitació

TIPUS D’ACTUACIÓ Institut Montserrat 
Sant Esteve Sesrovires

Institut Creu de Saba
Olesa de Montserrat

Institut Vallcarca Barcelona

Institut La Sagrera Barcelona
Escola 30 Passos Barcelona

Institut Arraona Sabadell

Escola Virolet Sabadell

Escola Sala
 i Badrinas

Terrassa

Institut Nou L’Hospitalet de Llobregat

Escola Montcau
Gelida

Institut La Riera 
Badalona
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EDUCACIÓ

El curs 2018-2019 va començar amb 
1.015 mòduls prefabricats, una solu-
ció a la qual el Govern va recórrer 
fa anys per fer front a l’increment 
d’alumnes en plena onada immigra-
tòria i que es va estendre encara més 
quan les retallades van aturar la 
construcció de noves escoles a Ca-
talunya, fa gairebé una dècada. Ahir 
el departament d’Educació es va 
comprometre a construir 27 edificis 
escolars des d’aquest any fins al 
2023, que serviran per retirar més 
d’un centenar de barracons, el 10% 
dels mòduls actuals. La inversió de 
104,7 milions d’euros servirà per ai-
xecar 21 edificis de nova construc-
ció i fer cinc grans ampliacions i una 
rehabilitació integral. És l’anunci 
d’obres més important dels últims 
quatre anys. 

Segons va anunciar el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, totes les 
obres començaran aquest any amb 
l’encàrrec de la licitació del projec-
te a Infraestructures.cat, i totes 
hauran d’estar acabades com a molt 
tard el 2023. Entre les noves edifi-
cacions hi ha sobretot instituts, per-
què és en aquesta etapa educativa 
on ara es concentra la pressió demo-
gràfica. S’atenen així llargues rei-
vindicacions com l’Institut La Rie-
ra de Badalona, el de Guissona i el de 
La Sagrera, a Barcelona. L’Institut 
Arraona de Sabadell, amb 8 milions 
d’euros, i el Cinc Sènies de Mataró 
i el Nou de l’Hospitalet de Llobre-
gat, amb 6,6 milions, són els que 
s’enduen més pressupost. També es 
construiran els edificis de 12 escoles 
que estan en mòduls, com la 30 Pas-

BARCELONA
LAIA VICENS

Reclamen l’ingrés a la presó de l’exprofessor 
pederasta dels Maristes pel risc de fuga

ta perquè la sentència s’executi de 
manera immediata i s’ordeni l’entra-
da de l’home a la presó. De moment, 
la defensa de l’exprofessor té un ter-
mini de deu dies per posar un recurs 
contra la sentència, però dilluns no va 
aclarir si ho faria. Aquest període es 
podria escurçar si l’advocat de Bení-
tez no exhaureix el termini i presen-
ta el recurs abans, perquè el tribunal 
està a l’espera que es pronunciï. 

Malgrat tot, les acusacions parti-
culars –que van sol·licitar l’ingrés a 
presó de l’home en un escrit con-
junt– van manifestar que, encara que 
la defensa recorri la sentència al Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya, s’ha de garantir que es com-
pleixi la condemna, com a mínim, 

dels delictes reconeguts per l’expro-
fessor. Els representants de les vícti-
mes ho van justificar pel fet que Be-
nítez va admetre al judici els abusos 
a dos menors. Es tracta, precisament, 
dels casos amb les penes més altes: 
nou anys i tres mesos de presó pel 
primer i vuit anys de presó pel segon. 

Així, els advocats de les víctimes 
van exigir que, independentment 
del recurs de la defensa, l’exprofes-
sor entri a la presó. Justament, que 
Benítez no estigui de moment en 
presó preventiva va comportar que 
dilluns se’n pogués anar de l’Audi-
ència en llibertat –va sortir corrents 
tapat amb un passamuntanyes i evi-
tant les càmeres–, tot i l’elevada 
condemna.e

L’exprofessor Joaquim Benítez entrant dilluns a 
l’Audiència, abans de conèixer la sentència. CÈLIA ATSET

La fiscalia i les acusacions particulars, 
que representen les víctimes, van re-
clamar ahir al matí a l’Audiència de 
Barcelona que l’exprofessor dels Ma-
ristes Joaquim Benítez ingressi a la 
presó per complir la sentència de 21 
anys i nou mesos de reclusió. Les 
parts van al·legar que hi ha risc que 
l’home pugui fugir després que el tri-
bunal l’hagi condemnat per quatre 
casos d’abusos sexuals a exalumnes. 
També van apuntar que Benítez no té 
cap arrelament perquè no treballa. 

Per això van demanar a l’Audièn-
cia que convoqui ràpidament una vis-

BARCELONA
PAU ESPARCH

Un home va ser condemnat ahir a dotze 
anys de presó per haver abusat 
reiteradament de la seva fillastra. Segons la 
sentència, dictada per l’Audiència de Lleida, 

l’acusat abusava de la menor gairebé cada 
dia des que ella tenia 10 anys fins que en va 
fer 16. A més dels dotze anys de presó, el 
tribunal també va imposar a l’acusat una 

indemnització de 20.000 euros, deu anys de 
llibertat vigilada quan surti de la presó i la 
prohibició de comunicar-se amb la víctima 
o acostar-s’hi durant tretze anys.e

12 ANYS DE PRESÓ 
PER ABUSAR DE LA 
SEVA FILLASTRA


