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L’escola Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès passarà a ser
institut-escola el curs vinent
El municipi comptarà amb dos instituts i un institut-escola el nou curs
L’escola Onze de Setembre passarà a ser institut-escola el curs vinent 2020-2021. Així ha
informat avui a l’Ajuntament el Departament de Serveis Territorials d’Educació del Vallès
Occidental i, posterioment, ho ha fet públic el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en roda
de premsa.
D’aquesta manera, Sant Quirze del Vallès comptarà amb dos instituts i un institut-escola.
D’una banda, l’Institut Sant Quirze que ofereix l’ESO i el Batxillerat; l’Institut Salas i Xandri,
que ofereix estudis d’ESO; i finalment aquest nou Onze de Setembre. L’Institut Sant Quirze
acull actualment un total de 632 alumnes. En el cas del Salas i Xandri, l’alumnat total és de
241.
Segons l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, “aquesta solució dóna resposta de manera temporal
al dèficit que patim en l’oferta d’educació secundària al municipi, donat el gran nombre
d’alumnat amb què compta l’Institut Sant Quirze. D’aquesta manera, amb un centre més,
l’objectiu seria poder ampliar l’oferta de modalitats de batxillerats”. De fet, aquesta mateixa
tarda s’ha convocat un Consell Escolar de Centre per parlar sobre aquest tema.
Actualment l’escola Onze de Setembre compta amb un total de 321 alumnes de primària.
Alguns cursos són de dues línies, i altres només d’una.
El centre se suma així al total de 26 nous instituts escola que s’afegeixen als 53 en
funcionament a tot Catalunya. En total, 79 instituts escola començaran el nou curs 20202021.

Més de 4.000 euros des de Sant Quirze per a La Marató de TV3
La Marató de TV3 ha recollit, fins ara, més de 4.400 euros a Sant Quirze. En aquests
moments els diferents serveis tècnics fan recompte dels donatius per activitat i, de moment,
la suma ascendeix concretament a 4.421,26€, a l’espera de la xifra final.
A més, recordem que encara es poden fer donatius a títol individual, mitjançant el compte
bancari que habilita La Marató: ES94 2100 0555 34 0202122222.
De fet, la xifra és el resultat de la participació del poble amb aquesta causa solidària. En
aquest sentit, activitats com la Caminada de Marxa Nòrdica han recaptat més de 1.000
euros; el mercat solidari de joguines i llibres de segona mà, més de 540 euros; l’exhibició
del Gimnàs Montserrat Creus, 970 euros; o la Nit Jove, 146 euros.
A aquestes activitats caldrà sumar-hi la resta, que conformaven una àmplia programació per
a tots els públics; des de propostes d’espectacle, cinema, pedalades solidàries o cantada de
Nadales. L’Ajuntament informarà properament sobre la recaptació final.

Convocatòria de Ple extraordinari i urgent
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha convocat per demà dimarts, 17 de desembre,
una sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal. Aquesta tindrà lloc a les 19.30 hores a
la planta baixa del Casal de Cultura, c. Nou, 10, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació provisional Text Refós Modificació Puntual de
les NNUU del PGOU (articles 143, 146 i 285)
2. Aprovació Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) 2018-2024
3. Ordenances Fiscals 2020

El ple es podrà seguir en directe a Ràdio Sant Quirze, o bé a www.santquirzevalles.cat/ple.
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