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Ca s a  d e  l a  V i l a

A verGes estem novAment d’enhorAbonA

A hores d’ara, en què tothom sap que el Departa-
ment d’Educació ha apostat finalment per fer un 
institut-escola a Verges, ja s’ha fet la preinscripció; 
una notícia molt bona i també una bona oportunitat 
per al poble.

En el protocol enviat pel Departament d’Educació a 
finals del 2009 s’estableix que «l’Ajuntament es farà 
càrrec de les despeses ocasionades per la conservació, 
el manteniment i la vigilància del centre i el Departament 
d’Educació dotarà el centre, a més del personal docent, 
del personal administratiu que correspongui i li assignarà 
la quantitat necessària per a la despesa derivada de 
l’activitat docent». 

Sabem que la majoria dels pares, per no dir tots, estan 
molt contents, i així ens ho han fet saber. Tot i això, hi ha 
preguntes i temes que s’han de poder resoldre abans 
no entri en funcionament. Hi estem treballant, en la 
part d’infraestructures, des de l’Ajuntament, i en la part 
docent, des de l’escola.

El centre s’ubicarà darrere del camp de futbol, que ja 

té el vistiplau del Departament. Tan bon punt vam saber 
que el lloc era l’adequat, ens vam reunir amb Urbanisme 
per iniciar l’expedient de requalificació. Ara per ara els 
alumnes estaran en mòduls, però ja tenim una primera 
pedra posada.

De cara al curs vinent, s’instal·laran mòduls que ser-
viran per a aquest primer curs. El claustre de mestres 
serà el mateix que el de l’escola, i els serveis també 
seran compartits: es faran servir els equipaments muni-
cipals per a fer gimnàstica i altres activitats. I a mesura 
que vagin havent-hi cursos nous, s’anirà incrementant 
l’oferta educativa, segons les necessitats del currículum 
que s’estableixi.

L’espai. La zona on es pretén instal·lar el centre és una 
parcel·la municipal, on hi havia la carpa del concert de 
comiat de Lluís Llach. Aquesta parcel·la té actualment 
una part catalogada com a rústica i una altra com a zona 
d’equipaments esportius. 

Per a ubicar-hi el centre i fins i tot els mòduls, cal 
canviar-ne la qualificació. Els serveis tècnics estan 
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treballant, amb caràcter d’urgència, 
per fer les modificacions que calguin 
per a requalificar aquest espai com a 
zona d’equipament docent, seguint 
les indicacions d’Urbanisme en les 
necessitats d’ensenyament. 

Fons Estatal d’Inversió Local 
(FEIL) 2. El govern de l’Estat ha tret 
una nova línia de subvencions per 
als municipis. Novament, per sort 
o no, no hem tingut gaires opcions 
a l’hora d’escollir. En un primer 
moment la Regidoria d’Esports va 
proposar de fer una actuació de 
reordenació de la zona del pavelló, 
adequant accessos i espais per tal 
d’afavorir-ne l’ús perquè fos un lloc 
de trobada de gent gran, pel Casal 
de Jubilats, de gent jove, pel pavelló, 
i aprofitar de crear-hi també una zona 
de jocs per als més petits i una altra 
d’aparells saludables per a totes les 
edats... Ja ens sap greu, perquè va 
ser un projecte que va agradar a tothom. Bé, el tenim a 
la cartera per a futures actuacions, per quan hi trobem 
el finançament.

L’actuació que hem presentat, 
per la necessitat que presentava, 
ha estat «L’adequació als accessos 
del nou institut». Per a les noves 
instal·lacions, hem de garantir que hi 
arribin els serveis per tal de dur-hi a 
terme l’activitat educativa amb total 
normalitat.

L’actuació pretén urbanitzar un 
tram del camí urbà que va de Verges 
a la Tallada, just al final, i també el 
camí que comunica amb la zona dels 
vestidors del camp de futbol, que 
serà el vial d’accés al nou institut-
escola. Aquest camí comença on 
acaba el carrer de Maranyà, darrere 
del camp de futbol municipal.

S’hi implantaran tots els serveis 
existents al municipi (sanejament, 
aigua, electricitat, enllumenat públic, 
gas i telecomunicacions) i s’aprofitarà 
la nova vorera per a plantar-hi una fila 
d’arbres.

També es pretén ordenar l’espai situat al darrere dels 
vestidors del camp de futbol i l’espai d’aparcament de 
la zona sud d’aquesta instal·lació.




