Nota de premsa
POTRIES DESTINARÀ EL PLA D’INVERSIONS EXTRAORDINARI DE LA
DIPUTACIÓ A MILLORAR LES INSTAL·LACIONS EDUCATIVES DEL
MUNICIPI.
Es destinaran els 50.000 € íntegrament a millorar el pati de l’escola i
escoleta infantil i a construir un envelat que resguarde els infants de la pluja
i el sol.
L’Ajuntament de Potries ha decidit destinar els 50.000 € que li corresponen dins del
Pla d’Inversions Sostenibles, que de forma extraordinària ha llançat la Diputació de
València per a tots els municipis de la província, a millorar les instal·lacions
recreatives complementàries dels espais educatius (escola pública i escoleta infantil).
L’Alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, justificava la decisió en què “es
tracta d’una demanda que tant les AMPES de l’escola i l’escoleta, com tota la
comunitat educativa de Potries, duen molt de temps demanant a les administracions,
i que no ha estat possible resoldre, per la situació de retallades i estalvi que han
viscut els darrers anys. Ara, amb aquesta aportació extraordinària de la Diputació, i
una nova situació econòmica de l’Ajuntament, ja podem i deguem atendre les
demandes que considerem prioritàries”.
La inversió consistirà principalment en la instal·lació d’un envelat (“sombrall”) que
per una banda protegirà l’entrada dels escolars a ambdós centres educatius en dies
de pluja, i generarà espais d’ombria al pati escolar, per als dies calorosos. L’actuació
permetrà, de forma complementària, tindre superfícies cobertes per a realitzar les
activitats d’educació física i la pràctica d’esports. A més, es millorarà el pavimentat
del pati i la pintura de la pista esportiva, i s’instal·laran alguns elements de jocs, per
als més menuts.
Mari-Carme Vidal, regidora de Promoció Cultural i Social, manifestava que “es
tracta d’una acompliment clar dels objectius que ens marcarem en el nostre pla
d’acció com a govern, en el qual ens comprometíem a actuar activament per millorar
les instal·lacions educatives del poble, perquè considerem, com així ha manifestat en
nombroses ocasions la nostra alcaldessa, que la promoció educativa i cultural és una
de les apostes fonamentals de la nostra actuació responsable com a govern”.
L’Ajuntament ha previst un programa d’execució de les obres, que permeta no
interferir en el desenvolupament de les activitats educatives, donat que el Pla
d’Inversions ha d’estar executat a 31 de desembre del present any. D’aquesta forma,
i donat que les actuacions suposen una gran part de feina de preparat d’estructures
en taller, es realitzaran aquestes durant els propers mesos, centrant les actuacions
sobre el terreny en l’última quinzena de setembre, coincidint amb les vacances
escolars de Nadal.
Potries, la Safor, 28 de setembre de 2015.
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