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Quim Torra remarca el compromís 
amb l'educació 

21/09/2018  El 3 de Vuit 3d8 Torrelles de Foix 

El president de la Generalitat, Quim Torra, va subratllar dissabte passat al migdia durant 

la inauguració de la nova escola de Torrelles de Foix "el compromís del Govern amb el 

més important que tenim, que són els mestres i els nostres joves, els nostres alumnes".  

Quim Torra ja coneixia el municipi atès que havia estat a casa d'uns amics -Ca l'Esteve- 

i va recordar que era el tercer centre educatiu que visitava durant la mateixa setmana 

passada, acompanyat del conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. En aquest context, i 

davant dels mestres i nombrosos pares i alumnes del centre torrellenc, el cap de 

l'executiu català va afirmar: "Fem aquestes escoles perquè mirem més enllà i perquè 

volem créixer i que els nostres infants tinguin totes les oportunitat per tirar Els Músics 

per la Llibertat, que des de fa més de tres-cents dies toquen cada vespre a Vilafranca per 

reclamar la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels exiliats arran de l'1 

d'octubre, van tocar dijous endavant amb la seva vida, en llibertat, amb els projectes que 

escullin lliurement".  

Durant la inauguració de l'escola, que porta el nom de Guerau de Peguera -primer 

marquès de Foix, activista en la guerra de Successió del 1714 i que va morir a Pamplona 

després de ser pres per les tropes de Felip V, tot i que està enterrat al santuari de Foix-, 

el president de la Generalitat va posar en relleu que Catalunya "és un país que sap d'on 

ve i que sap a on va; un país que és conscient de la seva història", i va afegir que "ara 

que tenim per davant l'alba de l'horitzó de la llibertat és important que ens arrelem a la 

nostra historia, que és d'on surt la força d'aquest país, que no s'atura i que vol tirar 

endavant".  

En l'acte es va descobrir una placa en homenatge a la publicació local del Xic Torrellenc 

que va estar activa durant més de 30 anys i també hi va intervenir el conseller Bargalló, 

que va assenyalar passat a Sant Martí Sarroca i divendres a Torrelles de Foix, en uns 

actes convocats per l'ANC d'aquestes poblacions penedesenques. D'altra banda, el 

president Torra va reclamar el mateix a Torrelles. que "el volum de l'escola l'hem de 

mesurar pel seu projecte educatiu" i va posar en valor que la de Torrelles de Foix sigui 

"una escola innovadora, encara que no ho vagi anunciant, perquè l'important de la 

innovació és la millora de l'escola".  

Durant la seva intervenció, el conseller d'Ensenyament va destacar que estan en vies de 

solució alguns problemes a la cuina de l'escola, per bé que caldrà adequar-ho a la 

incorporació de la llar d'infants. D'altra banda, Bargalló també va anunciar un projecte 



de Pla Educatiu d'Entorn (PEE) i va emplaçar totes les parts implicades (centres 

educatius, entitats i ajuntament, que l'haurà de liderar) a treballar per fer-lo possible. 

L'Escola Guerau de Peguera, que ofereix educació infantil i primària, és un centre d'una 

línia i en l'actual curs 2018-2019 té 146 alumnes en 9 grups: 3 d'infantil i 6 de primària. 

Compta amb una plantilla de 16 docents. El centre es trobava anteriorment en espais 

municipals i dos mòduls prefabricats. L'actual director de l'escola, David Sanahuja, va 

ser l'encarregat d'ensenyar-la al president català i a la resta d'autoritats L'Ajuntament del 

Vendrell convida tothom a participar al concurs fotogràfic d'Instagram "Apunta't al Clip 

Mob ! ", en què cal publicar fotografies d'elements de transport presents a l'acte. Al peu 

d'aquesta informació s'aporten més dades d'aquest nou centre escolar penedesenc. 

Abans d'inaugurar-lo, el president Torra va fer una visita institucional a l'Ajuntament de 

Torrelles de Foix, on va ser rebut per l'alcalde, i mobilitat diferenciadors i identificables 

de Catalunya amb l'etiqueta #mobilitat2018. Les bases del concurs són a 

http://mobilitat.gencat. cat/setmana. 

Sergi Vallès, i els regidors, i va signar el llibre d'honor. Hi va plasmar el seu desig per 

l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels polítics catalans a l'exili. Després de la 

inauguració, Quim Torra va acceptar fer-se fotos amb molts veïns. 

L'han batejat com a vermut electrònic, però l'activitat que organitzen aquest dissabte el 

Grup de Joves de Moja s'allargarà fins passat el dinar i una bona sobretaula. I és que des 

de les 12 del migdia a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, es podrà escoltar la 

música electrònica que aniran posant els DJs Samu, The Toast, Dumi i Chone. 

Sant Martí i Torrelles Els Músics per la Llibertat van tocar a la comarca 146 alumnes El 

Vendrell Concurs fotogràfic amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat que se 

celebra del 16 al 22 de setembre Olèrdola El Grup de Joves de Moja organitza per a 

aquest dissabte un vermut electrònic a la plaça de l'Església 

El president de la Generalitat va inaugurar l'Escola Guerau de Peguera de Torrelles de 

Foix El centre es trobava en diversos espais municipals i dos mòduls prefabricats 

 

Torra destaca la labor de maestros 
catalanes: "Son lo más importante 
que tenemos" 

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -  

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha inaugurado este sábado la nueva escuela 

de Torrelles de Foix (Barcelona), donde ha destacado la labor de los maestros catalanes 

y de los alumnos: "Son lo más importante que tenemos". 



Torra, que también ha inaugurado este sábado el Ayuntamiento de Llorenç del Penedès 

(Tarragona), ha subrayado "el compromiso del Govern con las escuelas, los maestros y 

los alumnos" y ha recordado que este es el tercer centro educativo que visita esta 

semana, junto con el conseller de Enseñanza, Josep Bargalló, ha informado la 

Generalitat en un comunicado. 

Bargalló ha anunciado en Torrelles de Foix que el Govern pondrá en marcha un Plan 

Educativo de Entorno y ha emplazado a las partes implicadas, los centros, entidades y el 

ayuntamiento, a trabajar para hacerlo posible. 

"Hacemos estas escuelas porque miramos más allá y porque queremos crecer y que 

nuestro niños tengan todas las oportunidades para salir adelante, en libertad, con 

proyectos que se escojan libremente", ha añadido Torra. 

El conseller de Enseñanza, por su parte, ha asegurado que la escuela de Torrelles de 

Foix es "innovadora, aunque no lo vaya anunciando, porque lo importante de la 

innovación en la mejora de la escuela". 

 

 

El president Quim Torra ha inaugurat 
l’escola de Torrelles  

Torra destaca el compromís del Govern amb les escoles, els mestres i els alumnes. 

RTV Vilafranca 

https://www.rtvvilafranca.cat/2018/09/el-president-quim-torra-ha-inaugurat-lescola-de-

torrelles/ 

Aquest dissabte es va inaugurar la nova escola Gurerau de Peguera de Torrelles, amb 

presència del president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller 

d’Ensenyament, Josep Bargalló i el delegat del Govern a la Vegueria Penedès, Pere 

Regull, així com l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, i diversos representants 

locals i comarcals. 

En els discursos l’alcalde de Torrelles, destacava la importància del moment i de 

l’equipament. 

També va intervenir el director de l’escola, David Sanahuja, que parlava del nou 

equipament, que permet millorar l’oferta educativa. 

El president de la Generalitat, Quim Torra, va subratllar el compromís del Govern amb 

els mestres i els joves, els alumnes. Quim Torra va recordar que aquest era el tercer 

centre educatiu que visitava aquesta setmana, acompanyat del conseller d’Ensenyament, 

Josep Bargalló. 

https://www.rtvvilafranca.cat/2018/09/el-president-quim-torra-ha-inaugurat-lescola-de-torrelles/
https://www.rtvvilafranca.cat/2018/09/el-president-quim-torra-ha-inaugurat-lescola-de-torrelles/


Durant la inauguració de l’escola, que porta el nom de Guerau de Peguera, el cap de 

l’Executiu va posar en relleu que Catalunya és un país conscient de la seva història i 

afegia que ara tenim per davant l’alba de l’horitzó de la llibertat. 

En l’acte també hi va intervenir el conseller Bargalló, que va assenyalar que “el volum 

de l’escola s’ha de mesurar pel seu projecte educatiu” i va posar en valor que la de 

Torrelles de Foix sigui “una escola innovadora”. 

En el transcurs de la visita al centre es va descobrir una placa a la biblioteca de l’escola 

que rep el nom de El Xic Torrellenc, en record de la publicació local que va estar en 

actiu des del 1970 i fins l’any passat. 

L’Escola Guerau de Peguera, que ofereix educació infantil i primària, és un centre d’una 

línia i en l’actual curs 2018-2019 té 146 alumnes en 9 grups, 3 d’infantil i 6 de primària. 

Compta amb una plantilla de 16 docents. El centre es trobava anteriorment en espais 

municipals i dos mòduls prefabricats. 

La nova escola disposa d’una superfície de 2.500 m2, distribuïts en quatre volums. 

Abans d’inaugurar l’escola l’ANC del municipi va rebre el president davant de 

l’ajuntament demanant entesa i determinació per fer efectiva la república. També van 

actuar els músics x la llibertat. D’altra banda el cap de l’Executiu va fer també una 

visita institucional a l’Ajuntament de Torrelles de Foix, on va ser rebut per l’alcalde, 

Sergi Vallès, i els regidors, i va signar el llibre d’honor. 

 

Quim Torra va ser dissabte a 
Torrelles de Foix per inaugurar 
l'escola Guerau de Peguera 

Publicat el Dilluns, 17 Setembre 2018 11:23 El Cargol Penedès 

El president de la Generalitat, Quim Torra, va inaugurar dissabte l’escola Gueraru de 

Peguera de Torrelles de Foix, acompanyat pel conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, 

i altres autoritats locals. En el seu parlament davant les famílies i els docents de l'escola 

Guerau de Peguera, Torra va agrair el "compromís de tots els torrellencs i torrellenques 

amb el país; la fidelitat amb la tradició i que mireu enllà a l'horitzó en llibertat, que ja el 

tenim a tocar".  

L'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, va destacar que aquest era "un dia molt 

important" pel que significava un equipament com la nova escola i va afirmar que 

"aquest edifici fa de pilar de tot el municipi". El director de l'escola, David Sanahuja, va 

assenyalar, amb referència a la nova escola, que "no tot el que es lluita arriba en el 

moment que es desitja, però arriba", una frase que va trobar la complicitat del president 

de la Generalitat. Sanahuja va ressaltar que el centre compta amb un equip docent 

"compromès i amb molta dedicació" i que volen que els infants siguin els protagonistes 

de l'escola i les famílies hi trobin el seu lloc. El director de l'escola va aprofitar que es 



trobava davant el titular d'Ensenyament per demanar un pla d'entorn i el conseller es va 

comprometre a tirar-lo endavant. 

Per la seva part, el president va posar en valor la "història" i la "terra". "Ara que tenim 

per davant l'alba de l'horitzó de la llibertat, em sembla que és important que ens arrelem 

a la nostra història, a Torrelles, al Penedès, a la terra, a les vinyes, que és des d'on surt la 

força d'aquest país que no s'atura, que vol tirar endavant", va afirmar el president, que 

va recordar: "Aquest dimarts a la manifestació de l'11 de setembre, més d'un milió de 

catalans van sortir a manifestar-se amb un lema molt senzill, 'Fer la República 

catalana'". "A mi m'agrada aquest país que sap d'on ve i sap on va, que mira enrere, que 

és conscient de la seva història i on sabem per tot el que hem hagut de passar i vèncer 

per arribar al punt on ens trobem ara", va dir Torra després de glossar breument la figura 

de Guerau de Peguera, que va participar a la resistència de Barcelona contra Felip V a la 

Guerra de Successió, i que dona nom a l'escola. 

A més, Torra durant la jornada de dissabte també va inaugurar el nou Ajuntament de 

Llorenç del Penedès i va visitar el consistori de Torrelles de Foix. 

 

Torra reivindica la terra i la seva 
història en un acte a Torrelles de Foix  

Inaugura l’escola Guerau de Peguera  

El centre duu el nom d’un noble torrellenc que va participar en la resistència contra Felip V en 

la guerra del 1714  

Redacció - Barcelona – El Punt Avui 

El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar valor ahir a la “història” i la “terra” 

en la seva visita a l’escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix, a l’Alt Penedès. 

“Ara que tenim al davant l’alba de l’horitzó de la llibertat em sembla que és important 

que ens arrelem a la nostra història, a Torrelles, al Penedès, a la terra, a les vinyes, que 

és des d’on surt la força d’aquest país que no s’atura, que vol tirar endavant”, va dir, i va 

recordar que “dimarts, a la manifestació de l’11 de setembre, més d’un milió de catalans 

van sortir a manifestar-se amb un lema molt senzill: Fer la República catalana.” 

“A mi m’agrada aquest país que sap d’on ve i sap on va, que mira enrere, que és 

conscient de la seva història i on sabem per tot el que hem hagut de passar i vèncer per 

arribar al punt on som ara”, va dir el president, que va glossar la figura de Guerau de 

Peguera, que dona nom a l’escola, que va ser senyor de Foix i de Torrelles i que va 

participar en la resistència de Barcelona contra Felip V al final de la guerra de Successió 

(1713-1714). 



En el seu parlament davant les famílies i els docents de l’escola Guerau de Peguera, 

Torra va agrair el “compromís de tots els torrellencs i torrellenques amb el país; la 

fidelitat amb la tradició i que mireu enllà a l’horitzó en llibertat, que ja el tenim a tocar”. 

El president, que va fer la visita acompanyat del conseller d’Ensenyament, Josep 

Bargalló, i de l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, va inaugurar aquest dissabte 

la nova escola Guerau de Peguera, que va obrir portes el mes d’abril passat. 

L’alcalde de Torrelles de Foix va destacar que aquest era “un dia molt important” pel 

que significava un equipament com la nova escola i va afirmar que “aquest edifici fa de 

pilar de tot el municipi”. El director de l’escola, David Sanahuja, va assenyalar, amb 

referència a la nova escola, que “no tot el que es lluita arriba en el moment que es 

desitja, però arriba”, una frase que ha trobat la complicitat del president català. 

 

Torra assegura que l’horitzó de 
llibertat de Catalunya està a tocar   

El president de la Generalitat ha reivindicat “aquest país que sap d’on ve i sap on va”  

Quim Torra posa en valor la “història” i la “terra”, que és “des d’on surt la força d’aquest país  

Agències - Barcelona – El Punt Avui 

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dissabte que “l’horitzó 

de llibertat de Catalunya” està “a tocar”. Torra ha fet aquesta reflexió en la inauguració 

d’una escola a Torrelles de Foix (Alt Penedès) al costat del conseller d’Ensenyament, 

Josep Bargalló. 

El president ha indicat que en un moment en què “tenim per davant l’alba de l’horitzó 

de la llibertat”, és “important” que els catalans es “ens arrelem en la nostra història i en 

la terra, que és d’on surt la força d’aquest país”. 

En aquest punt, ha ressaltat que més d’un milió de persones van participar dimarts en la 

manifestació independentista amb motiu de la Diada. “M’agrada aquest país que sap 

d’on ve i a on va. Un país que mira cap enrere, que és conscient de la seva història, que 

és la nostra, ni millor ni pitjor que qualsevol altra. Que sabem per tot el que hem hagut 

de passar i tot el que hem hagut de vèncer per arribar al punt en el qual ens trobem ara”, 

ha assegurat Torra. 

En el seu parlament davant les famílies i els docents de l’escola Guerau de Peguera, 

Torra ha agraït “el compromís de tots els torrellencs i torrellenques amb el país; la 

fidelitat amb la tradició i que mireu enllà a l’horitzó en llibertat, que ja el tenim a tocar”. 

“Visca Torrelles, visca l’escola, visca els mestres i visca Catalunya”, ha conclòs la 

intervenció. 



Torra, acompanyat per Bargalló i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, i altres 

autoritats locals, ha inaugurat aquest dissabte la nova escola Guerau de Peguera, que va 

obrir portes el passat mes d’abril. 

L’alcalde de Torrelles de Foix ha destacat que aquest era “un dia molt important” pel 

que significava un equipament com la nova escola i ha afirmat que “aquest edifici fa de 

pilar de tot el municipi”. 

El director de l’escola, David Sanahuja, ha assenyalat, amb referència a la nova escola, 

que “no tot el que es lluita arriba en el moment que es desitja, però arriba”, una frase 

que ha trobat la complicitat del president de la Generalitat. Sanahuja ha ressaltat que el 

centre compta amb un equip docent “compromès i amb molta dedicació” i que volen 

que els infants siguin els protagonistes de l’escola i les famílies hi trobin el seu lloc. 

El director de l’escola ha aprofitat que es trobava davant el titular d’Ensenyament per 

demanar un pla d’entorn i el conseller s’ha compromès a tirar-lo endavant. Bargalló ha 

afirmat també que, si bé aquesta escola seria petita pel nombre d’alumnes, la “grandària 

d’un centre es mira pel projecte educatiu”. 

Torra ha fet també aquest dissabte una visita al Penedès, on, a més de l’escola Guerau 

de Peguera, també ha inaugurat el nou Ajuntament de Llorenç del Penedès i ha visitat el 

consistori de Torrelles de Foix. 

 

AMPLIACIÓ:Torra: “Ara que tenim 
per davant l’alba de l’horitzó de la 
llibertat, és important que ens 
arrelem a la nostra història” 

El president de la Generalitat ha reivindicat "aquest país que sap d'on ve i sap on va" en la 

visita a l'escola Guerau de Peguera, de Torrelles de Foix  

15.09.2018  15:12  

ACN Torrelles de Foix.-El president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat en valor 

aquest dissabte la “història” i la “terra” en la seva visita a l’escola Guerau de Peguera, 

de Torrelles de Foix (Alt Penedès), acompanyat pel conseller d’Ensenyament, Josep 

Bargalló. “Ara que tenim per davant l’alba de l’horitzó de la llibertat, em sembla que és 

important que ens arrelem a la nostra història, a Torrelles, al Penedès, a la terra, a les 

vinyes, que és des d’on surt la força d’aquest país que no s’atura, que vol tirar 

endavant”, ha afirmat el president, que ha recordat: “Aquest dimarts a la manifestació 

de l’11 de setembre, més d’un milió de catalans van sortir a manifestar-se amb un lema 

molt senzill, ‘Fer la República catalana'”. “A mi m’agrada aquest país que sap d’on ve i 



sap on va, que mira enrere, que és conscient de la seva història i on sabem per tot el que 

hem hagut de passar i vèncer per arribar al punt on ens trobem ara”, ha dit Torra després 

de glossar breument la figura de Guerau de Peguera, que va participar a la resistència de 

Barcelona contra Felip V a la Guerra de Successió, i que dona nom a l’escola. 

En el seu parlament davant les famílies i els docents de l’escola Guerau de Peguera, 

Torra ha agraït el “compromís de tots els torrellencs i torrellenques amb el país; la 

fidelitat amb la tradició i que mireu enllà a l’horitzó en llibertat, que ja el tenim a tocar”. 

“Visca Torrelles, visca l’escola, visca els mestres i visca Catalunya”, ha conclòs la 

intervenció. Torra, acompanyat per Bargalló i l’alcalde de Torrelles de Foix, Sergi 

Vallès, i altres autoritats locals, ha inaugurat aquest dissabte la nova escola Guerau de 

Peguera, que va obrir portes el passat mes d’abril. L’alcalde de Torrelles de Foix ha 

destacat que aquest era “un dia molt important” pel que significava un equipament com 

la nova escola i ha afirmat que “aquest edifici fa de pilar de tot el municipi”. El director 

de l’escola, David Sanahuja, ha assenyalat, amb referència a la nova escola, que “no tot 

el que es lluita arriba en el moment que es desitja, però arriba”, una frase que ha trobat 

la complicitat del president de la Generalitat. Sanahuja ha ressaltat que el centre compta 

amb un equip docent “compromès i amb molta dedicació” i que volen que els infants 

siguin els protagonistes de l’escola i les famílies hi trobin el seu lloc. El director de 

l’escola ha aprofitat que es trobava davant el titular d’Ensenyament per demanar un pla 

d’entorn i el conseller s’ha compromès a tirar-lo endavant. Bargalló ha afirmat també 

que, si bé aquesta escola seria petita pel nombre d’alumnes, la “grandària d’un centre es 

mira pel projecte educatiu”. Torra ha fet aquest dissabte una visita al Penedès, on, a més 

de l’escola Guerau de Peguera, també ha inaugurat el nou Ajuntament de Llorenç del 

Penedès i ha visitat el consistori de Torrelles de Foix. 

 

Torra: "És important que ens arrelem 
a la nostra història" 

El president de la Generalitat reivindica "aquest país que sap d'on ve i sap on va" en la visita a 

l'escola Guerau de Peguera, de Torrelles de Foix 

perACN 15/09/2018 15:16 | Actualitzat a 15/09/2018 16:48  

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat en valor aquest dissabte la 

"història" i la "terra" en la seva visita a l'escola Guerau de Peguera, de Torrelles de Foix 

(Alt Penedès), acompanyat pel conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló. "Ara que 

tenim per davant l'alba de l'horitzó de la llibertat, em sembla que és important que ens 

arrelem a la nostra història, a Torrelles, al Penedès, a la terra, a les vinyes, que és des 

d'on surt la força d'aquest país que no s'atura, que vol tirar endavant", ha afirmat el 

president, que ha recordat: "Aquest dimarts a la manifestació de l'11 de setembre, 

més d'un milió de catalans van sortir a manifestar-se amb un lema molt senzill, 

'Fer la República catalana'". "A mi m'agrada aquest país que sap d'on ve i sap on va, 

que mira enrere, que és conscient de la seva història i on sabem per tot el que hem hagut 



de passar i vèncer per arribar al punt on ens trobem ara", ha dit Torra després de glossar 

breument la figura de Guerau de Peguera, que va participar a la resistència de Barcelona 

contra Felip V a la Guerra de Successió, i que dona nom a l'escola. 

 

El president Torra destaca el 
"compromís del Govern amb les 
escoles, els mestres i els alumnes" 

 El cap de l’Executiu, acompanyat del conseller d’Ensenyament,  ha 

inaugurat l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix 

 El Govern posarà en marxa el projecte de Pla Educatiu d’Entorn 

 Quim Torra també ha inaugurat aquest matí el nou Ajuntament de Llorenç 

del Penedès 

 

El president i el conseller parlant amb mestres de l'escola. Autor: Rubén Moreno  

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat avui durant la inauguració de la 

nova escola de Torrelles de Foix “el compromís del Govern amb el més important 

que tenim, que són els mestres i els nostres joves, els nostres alumnes”. Quim Torra 

ha recordat que aquest és el tercer centre educatiu que visita aquesta setmana, 

acompanyat del conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló. 

  

En aquest context, i davant dels mestres i nombrosos pares i alumnes del centre, el cap 

de l’Executiu ha afirmat que “fem aquestes escoles perquè mirem mes enllà i perquè 

volem créixer i que els nostres infants tinguin totes les oportunitat per tirar 

endavant amb la seva vida, en llibertat, amb els projectes que escollin lliurement”. 

  
Durant la inauguració de l’escola, que porta el nom de Guerau de Peguera, el cap de 

l’Executiu ha posat en relleu que Catalunya “és un país que sap d’on ve i que sap a on 

va; un país que és conscient de la seva història” i ha afegit que “ara que  tenim per 

davant l’alba de l’horitzó de la llibertat és important que ens arrelem a la nostra 

historia, que és d’on surt la força d’aquest país que no s’atura i que vol tirar 

endavant”. 

  
En l’acte també ha intervingut el conseller Bargalló, qui ha assenyalat que “el volum de 

l'escola l'hem de mesurar pel seu projecte educatiu” i ha posat en valor que la de 

Torrelles de Foix sigui “una escola innovadora, encara que no ho vagi anunciant, 

perquè l'important de la innovació és la millora de l'escola".  
  

Durant la seva intervenció, el conseller ha anunciat un projecte de Pla Educatiu d'Entorn 

i ha emplaçat totes les parts implicades (centres educatius, entitats i ajuntament, que 

l'haurà de liderar) a treballar per a fer-lo possible. 

  



  

L’Escola Guerau de Peguera 
  

L’Escola Guerau de Peguera, que ofereix educació infantil i primària, és un centre d’una 

línia i en l’actual curs 2018-2019 té 146 alumnes en 9 grups, 3 d’infantil i 6 de primària. 

Compta amb una plantilla de 16 docents. El centre es trobava anteriorment en espais 

municipals i dos mòduls prefabricats. 

  

La nova escola disposa d’una superfície de 2.508 m2, distribuïts en quatre volums. Té 

un edifici principal que consta de planta baixa i planta pis. La zona exterior alberga una 

pista poliesportiva, zona de jocs de primària i una zona de jocs infantil condicionada, i 

amb tots els elements de seguretat. 

  

Abans d’inaugurar l’escola, el cap de l’Executiu ha fet una visita institucional a 

l’Ajuntament de Torrelles de Foix, on ha estat rebut per l’alcalde, Sergi Vallès, i els 

regidors, i ha signat el llibre d’honor. 

  

 

Nou Ajuntament de Llorenç del Penedès 
  

Aquest mateix matí, abans de Torrelles de Foix, el cap del Govern també ha inaugurat la 

nova seu de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. El president ha descobert una placa 

commemorativa i, acompanyat de l’alcalde, Jordi Marlès, ha fet un recorregut per les 

noves instal·lacions que ha finalitzat a la sala de plens, on ha signat el llibre d’honor. 

  

Durant la seva intervenció en l’acte, el president ha dit que “els ajuntaments són les 

institucions més properes a la gent, un espai perquè la ciutadania participi, 

s’involucri i decideixi”. “El poder del poble es poder decidir el seu destí 

lliurement”, ha reblat. 

  

En aquest context, el cap del Govern ha assenyalat que “tenim per endavant uns dies 

intensos, de record i de memòria” i, en relació a la commemoració de l’1 d’octubre, 

ha assegurat que “no ha de ser només un acte per reivindicar-nos com els que vam 

anar a resistir i defensar el nostre vot, que vam aguantar els cops de porra de la 

policia”, perquè “és un dia de victòria, d’esperança, un dia que marca el futur 

d’aquest país i l’hem de veure sempre cap endavant”. 

  

El nou Ajuntament de Llorenç del Penedès és un edifici de tres plantes i 1.500 m2 de 

superfície. La planta baixa acull els serveis administratius i els despatxos, així com el 

Punt d’Informació Juvenil i la biblioteca municipal. A la primera planta es troba l’arxiu, 

la sala de plens i diversos despatxos. I la segona planta disposa de grans sales 

polivalents.  

 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/307947/ca/president-torra-

destaca-compromis-govern-escoles-mestres-alumnes.do 
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