NOTA DE PREMSA
L'Ajuntament fa actuacions de millora a totes les
escoles públiques de Maó aquest estiu
•

Aquestes actuacions es duen a terme després de la ronda de visites als centres
públics que van fer l'alcalde de Maó, Héctor Pons i el regidor d'Educació i
Joventut, Toni Carrillos.

Maó, 6 d'agost de 2021. L'Ajuntament de Maó està aprofitant les setmanes d'estiu per fer
diferents actuacions de manteniment i millora a totes les escoles i escoletes públiques del
municipi, mitjançant una inversió total de 80.000 euros.
Aquestes actuacions es duen a terme després de la ronda de visites als centres públics que
van fer l'alcalde de Maó, Héctor Pons i el regidor d'Educació i Joventut, Antoni Carrillos,
per conèixer millor les diferents necessitats que tenen aquests centres educatius.
Entre les actuacions que s'estan realitzant aquestes setmanes hi destaquen la construcció d'un
rocòdrom a l'escola de Mare de Déu del Carme, la impermeabilització de la coberta del
gimnàs de Sa Graduada, la reforma dels banys de Mare de Déu de Gràcia, la reforma de la
Biblioteca d'Antoni Joan, o la reforma de diverses aules a l'escola d'adults.
És important destacar que, a més dels treballadors de la brigada d'educació, que duen a terme
la major part d’aquestes actuacions, també han participat en algunes d'aquestes feines el
personal del programa Reactiva del SOIB.
Principals actuacions de manteniment i millora per escoles:
➢ Mare de Déu del Carme.
•
•

Substitució part del tancat exterior (contractació empresa)
Construcció Rocòdrom
➢ Sa Graduada.

•

Impermeabilització coberta del gimnàs (contractació empresa)
➢ Maria Lluïsa Serra.

•
•
•

Substitució de 7 banys (és produïen filtracions)
Pintat Menjador
Adequació zona de terra del Pati
➢ Mateu Fontirroig.

•
•

Arranjament juntes de dilatació i goteres (contractació empresa).
Adequació entrada per a persones amb mobilitat reduïda.

➢ Antoni Juan.
•
•

Reforma biblioteca
Hort Escolar
➢ Escola d’adults

•

Reforma de diverses aules.
➢ Mare de Déu de Gràcia.

•
•

Reforma banys.
Pintura sala de psico.
➢ Tramontana.

•
•

Bases i construcció de cases prefabricades.
Adequació altura cistelles basquet.

*Obres de manteniment en totes les escoletes.

