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Primeres passes perquè l’escola Gavà Mar 

esdevingui també institut 

 

L’Ajuntament oferirà a la Generalitat un terreny de 1.133 metres 

quadrats perquè el centre educatiu amplïi la formació reglada fins a 4t 

d’ESO  

 

L’Ajuntament de Gavà ha començat els tràmits perquè l’escola Gavà Mar esdevingui un 

institut escola. El Ple Municipal ha acordat de manera unànime oferir a la Generalitat 

els terrenys que han de permetre l’ampliació de l’actual equipament educatiu. Es tracta 

d’un solar de 1.133 metres quadrats que actualment pertany a la parcel·la del Centre 

Cívic de Gavà Mar. 

 

L’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, ha refermat la voluntat de l’Ajuntament de 

transformar l’escola de Gavà Mar en  Institut Escola. “D’aquesta manera –explica- 

afavorirem que els infants que ara estudien a l’escola de Gavà Mar continuïn 

l’educació secundària en el mateix entorn i també que la ciutat tingui un nou 

centre d’estudis secundaris públic, que s’afegiria als institut Bruguers i El Calamot 

amb la qual cosa les places públiques d’aquesta etapa educativa es reforçarien de 

manera considerable”.  

 

Joaquim Balsera recorda que aquest projecte és un dels compromisos establerts en el 

protocol de col·laboració signat amb el Departament d’Educació del Govern presidit per 

José Montilla, que estableix un seguit d’actuacions per millorar els resultats educatius i 



la cohesió social a Gavà a partir de la planificació de l’oferta educativa. Balsera demana 

ara que el nou Executiu català no faci cap pas enrere: “l’educació és una prioritat del 

govern municipal i ho ha de seguir sent també per al Govern de la Generalitat, tot 

i la cojuntura econòmica desfavorable. Hem de continuar treballant de manera 

conjunta i coresponsable, és així com es construeixen les polítiques, sobretot les 

politiquees a llarg termini. I l’educació, sens dubte, és la millor garantia de futur”. 

 

Tant bon punt la Generalitat accepti l’oferiment dels terrenys, l’Ajuntament procedirà a 

tramitar la cessió. Per fer efectiu el canvi de titularitat, serà necesaria la modificació 

puntual del Pla Parcial de Central Mar per tal de fer una nova subdivisió de parcel·les i 

assignar a la nova parcel·la un ús docent, atès que actualment el solar té un ús tècnic-

administratiu. 

 

 

 


