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10 milions per millorar escoles 
 
La Conselleria d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Palma presentaren les obres de 
reforma 
 
Andreu Perelló | 07/02/2009 | Vistes: 375 
Vint-i-nou col·legis públics i cinc escoletes de Palma es veuran beneficiats de la 
inversió de 10 milions d’euros en obres de millora que duran a terme la Conselleria 
d’Educació i Cultura i l’Ajuntament de Palma. Les actuacions s’efectuaran enguany, 
segons anunciaren ahir la consellera d’Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, i la regidora 
d’Educació de Cort, Maria Isabel González. 
 
Galmés anuncià que Educació té previst realitzar reformes en quinze centres. La 
inversió calculada és de 7,7 milions i suposarà la reforma íntegra dels col·legis Gabriel 
Alzamora i Alexandre Rosselló, l’ampliació del CP Can Pastilla, com també la de les 
cobertes de Gabriel Vallseca, Maria Antònia Salvà, Felip Bauçà, Jafuda Cresques i 
Verge de Lluc. A més, es canviarà la instal·lació elèctrica dels col·legis Eugeni López, 
Es Pil·larí, Son Quint i Joan Miró. Per acabar, es realitzaran també reformes a les 
escoles de Sant Jordi i Costa i Llobera. Aquestes obres s’emmarquen en el Pla 
d’infraestructures educatives per al bienni 2008-2009. 
 
A més, la Conselleria treballa en el projecte de construcció d’una infraestructura a Son 
Espanyolet destinada a acollir un nou centre d’adults, una escoleta d’Educació Infantil i 
el casal de barri. La inversió és de 2,2 milions d’euros. 
 
Obres de Cort 
 
L’Ajuntament de Palma té previst realitzar remodelacions en catroze escoles més per un 
pressupost de 2 milions d’euros. Aquesta inversió anirà a càrrec del Fons estatal 
d’inversió local i es destinarà a la reforma de patis, eliminació de barreres 
arquitectòniques i millores de seguretat. Els col·legis públics que es beneficiaran 
d’aquesta inversió seran l’Anselm Turmeda, Camilo José Cela, Cas Capiscol, 
Establiments, Eugeni López, Jaume I, Joan Miró, Màxim Alomar, Rafal Nou, Rafal 
Vell, Sant Jordi, Sa Indioteria, Son Quint i Verge de Lluc. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Palma destinarà 259.000 euros més del Fons estatal 
d’inversió local a dur a terme obres en cinc escoletes municipals. 


