L’alcalde del Prat demana al conseller Cambray
que s’estudiï fer un nou institut de FP al Prat
especialitzat en cicles de transició energètica
L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, s’ha reunit avui amb el conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. També han acordat promoure un
conveni entre l’Ajuntament i la conselleria, que, segons l’alcalde, ha
d’aportar “eines que permetin consolidar una inversió del Departament
d’Educació a la ciutat que no es faci de forma puntual cada any, sinó amb
una mirada estratègica a llarg termini”.
L’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, s’ha reunit avui, dijous 28 d’abril,
amb el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, per abordar les
diferents necessitats i reptes de la ciutat en matèria educativa. La trobada
també ha comptat amb la participació de la tinent d’alcaldia d’Educació i
Cultura, Pilar Eslava, entre d’altres representats municipals.
Durant la reunió, l’Ajuntament ha traslladat al Departament d’Educació la
voluntat del Prat de convertir-se en un referent dels estudis de FP vinculats a
les diferents famílies professionals relacionades amb la transició energètica i la
mobilitat sostenible. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha traslladat al conseller
d’Educació la proposta d’estudiar la viabilitat de crear un nou institut de FP al
Prat amb aquest objectiu. La ciutat està fent una forta aposta per les polítiques
de transició energètica locals, com a eina per obrir noves oportunitats d’activitat
econòmica, generar ocupació i convertir la ciutat en referent a l’hora d’impulsar
un teixit productiu compromès amb aquest objectiu, que hauria de repercutir en
l’oferta formativa.
L’Ajuntament ja ha encarregat un estudi a la Fundació Barcelona FP per valorar
aquesta possibilitat. S’ha constat que hi hauria la possibilitat que l’oferta
formativa sobre aquests temes es vinculés a alguns dels cicles que imparteixen
els dos instituts de FP del Prat ja existents (Illa dels Banyols i Les Salines).
Però, alhora, s’ha determinat que, en ambdós centres, manquen espais i
capacitats físiques per poder créixer i acollir nous cicles i famílies professionals.
Per això, l’Ajuntament vol que s’estudiï la viabilitat d’un nou institut de FP al
Prat, que proposa situar a la zona de l’Eixample Sud.
L’Ajuntament i el Departament d’Educació treballaran en un conveni de
col·laboració
A la reunió d’avui, l’Ajuntament del Prat i el Departament d’Educació també han
acordat treballar en un conveni de col·laboració per tal d’abordar conjuntament
les necessitats i reptes concrets del Prat en aquesta matèria, que se signaria
durant els propers mesos. “Fins ara mantenim la coordinació i la bona entesa,
però aquest conveni ens ha de donar eines que permetin consolidar una
inversió del Departament d’Educació a la ciutat que no es faci de forma puntual

cada any, sinó amb una mirada estratègica a llarg termini” – ha exposat
l’alcalde del Prat.
Mijoler ha afegit que, en el conveni, “també s’ha de veure reflectida la
singularitat del Prat” en matèria educativa i “la seva especial implicació” en
aquesta matèria, com mostren programes municipals com IntersECCions
(Educació, Cultura i Comunitat), per promoure la col·laboració i el treball en
xarxa d’aquests tres àmbits i facilitar la igualtat d’oportunitat en l’accés a
aquestes activitats, entre d’altres actuacions.
Més enllà d’establir aquest conveni, l’alcalde ha remarcat que, en paral·lel,
s’anirà treballant en d’altres necessitats i reptes concrets del Prat en matèria
educativa. Una altra qüestió que s’ha abordat a la reunió d’avui és l’aposta per
instal·lar plaques fotovoltaiques a les teulades dels instituts de la ciutat. En
aquest sentit, l’Ajuntament ha traslladat a la conselleria que la solució òptima
seria que s’anés més enllà de l’autoabastiment de cada edifici. Així, si en un
edifici es produís més energia fotovoltaica de la que consumeix, l’excedent es
podria distribuir entre d’altres blocs propers.
Reforma de l’institut Escola Pepa Colomer i cessió a l’Ajuntament de la
llar d’infants Dumbo
Durant la reunió, s’ha tractat, a més, de la reforma de l’Institut Escola Pepa
Colomer, per remodelar l’interior i fer-hi un gimnàs. L’Ajuntament i la Generalitat
han refermat el seu compromís de dur-la segons l’acordat entre les dues parts
en els terminis previstos. És previst iniciar-les en acabar aquest curs escolar i
finalitzar-les abans de l’abril de 2023. El projecte executiu de reforma, amb un
pressupost de 1.487.510 €, ja va ser aprovat definitivament el passat mes de
març pel ple municipal. Les obres seran cofinançades entre la Generalitat
(1.009.018) i l’Ajuntament (790.868 ), però l’Ajuntament avançarà 139.682
euros més a part de l’import que li correspon, que la Generalitat s’ha
compromès a retornar-li el 2024. Així mateix, s’ha tractat sobre la cessió a
l’Ajuntament de la llar d’infants Dumbo, al barri de Sant Cosme del Prat, perquè
la seva gestió sigui municipal i es pugui desenvolupar un projecte socioeducatiu
més adaptat, des de la proximitat, a l’entorn comunitari del centre.
A la reunió d’avui entre l’Ajuntament i la Conselleria, hi ha assistit també la
Directora de l’Àrea d’Educació i Cultura, Fina Rifà; i el Cap de secció
d’educació, Joan Carles Navarro. Cambray també s’ha reunit al Cèntric Espai
Cultural amb diferents representants de la comunitat educativa del Prat,
acompanyat per la tinent d’alcaldia del Prat d’aquesta àrea, Pilar Eslava.

