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La primera escola bressol municipal de Gavà va agafant
forma
El futur equipament per a infants de 0-3 anys obrirà el setembre de 2020
amb dues línies i inclourà serveis complementaris per a les famílies
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha visitat avui l’edifici del carrer de la Llenya,
al barri de les Bòbiles, que acollirà la primera escola bressol municipal de Gavà que
obrirà les portes el curs 2020-2021 amb dues línies.
L’alcaldessa ha remarcat que el nou equipament inclourà, a més, un ampli programa de
serveis a la petita infància i suport a les famílies. Concretament, espai nadó, espai
familiar i sala multisensorial, entre d’altres. Segons Raquel Sánchez, “l’escola bressol
obrirà les portes amb un concepte que va més enllà de les llars d’infants
tradicionals. Volem que sigui un espai innovador des de la perspectiva pedagògica i
d’usos. Que pugui acollir totes les activitats relacionades amb el món de la criança,
amb el món de l’educació en l’etapa de 0 a 3 anys i alhora acompanyar les famílies,
tal com elles reivindiquen. Estic convençuda que aconseguirem que aquesta escola
bressol, ubicada en un entorn extraordinari, sigui un referent”.
Un cop garantida la viabilitat econòmica del projecte –el pressupost municipal de 2019
hi destina una primera partida d’1,2 milions d’euros-, es treballa ara en la definició dels
espais i del projecte pedagògic en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, que
actualment està redactant l’avantprojecte.
Entre els mesos de març i juny es redactarà el projecte executiu i posteriorment es
licitaran les obres, que es preveu comencin a finals d’any. L’alcaldessa ha afirmat que
“actualment estem mirant models i experiències mentre treballem en aquests
processos previs necessaris de redacció del projecte executiu i també funcional i
pedagògic que presentarem a la comunitat educativa i a les AMPA perquè el
coneguin”. L’escola bressol iniciaria l’activitat el setembre de 2020.
L’escola bressol és un projecte que ve de lluny. Quan es va construir l’edifici ja es va
fer la reserva d’espai per aquest equipament. La crisi però va aturar el projecte, moment
que també va coincidir amb la retirada de l’ajut de la Generalitat per assumir la quota de

les escoles bressols municipals. Ara ha pogut sortir del calaix gràcies a la bona salut
financera de l’Ajuntament.
Una ubicació privilegiada
L’escola bressol municipal es construirà just al costat de l’Auditori Marc Grau del Parc
del Mil·lenni. En concret estarà situada al carrer de la Llenya, als baixos de l’edifici de
protecció oficial destinats principalment a joves i on també s’ubica la Comissaria de la
Policia Municipal de Gavà.
Es tracta d’un edifici envoltat de zones verdes i molt ben comunicat, amb un accés ràpid
i fàcil des de l’avinguda de Joan Carles I i una àmplia zona d’aparcament.
L’edifici
La distribució dels espais parteix de la proposta inicial de l’any 2008, si bé adaptada al
nou programa funcional de l’escola bressol. L’equipament està concebut com un espai
educador, agradable, modern i respectuós amb els infants i amb l’entorn.
L’escola bressol tindrà uns 1.000 metres quadrats de superfície. S’hi accedirà per un
porxo exterior, protegit de la pluja i dotat d’escales i d’una rampa per als cotxets. El
vestíbul, la zona d’acollida, es presenta com un espai ampli i de disseny modern i
funcional i donarà accés als tres grans espais que compondran l’edifici: el bloc nord, el
bloc sud i l’espai exterior d’esbarjo.
El bloc nord inclourà les aules, dues per a cada franja d’edat: de 0 a 1 any, d'1 a 2 anys i
de 2 a 3 anys. Es distribuiran al llarg d’un passadís, sent la dels nadons la més allunyada
de la zona d’accés per tal de garantir-ne la tranquil·litat. Totes les aules disposaran
d’àrees d’higiene i també de descans, amb bressols de fusta individuals per als més
petits i hamaques apilables per a la resta. En aquest sector també s’inclouen un vestidor
per als professionals, lavabos i un magatzem de neteja.
Al bloc sud de l’edifici hi haurà la sala de psicomotricitat, la sala de jocs, espais per als
serveis a les famílies i una sala polivalent d’ús comunitari. Aquest bloc tindria un accés
independent de l’escola bressol.
L’escola bressol comptarà amb un gran espai exterior d’esbarjo a la qual es podrà
accedir des de totes les aules i que, segons l’alcaldessa, “sigui també un espai
educatiu”. Aquesta zona està pensada com una continuïtat de l’espai natural que
envolta l’edifici; un espai verd que estimuli el moviment i el joc dels infants amb
materials naturals, amb una gran porta d’accés i una tanca que limiti la visibilitat des de
l’exterior.
Un disseny acurat farà de l’escola bressol un espai amable i acollidor, inclusiu i

accessible, segur per als infants, confortable i lluminós. La funcionalitat i la
polivalència dels espais seran altres dels criteris que es tindran en compte, així com l’ús
de materials i sistemes que garanteixin la sostenibilitat i l’estalvi energètic.

