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VALÈNCIA, 31 D’AGOST DE 2021 

 

Maite Ibáñez: “És important fer costat a la gent que no pot fer front a una 
escolarització primerenca per motius econòmics”  

 
Educació adquireix una parcel·la per a 
construir la primera escola infantil del 

Cabanyal-Canyamelar 
 

L'Ajuntament de València ha autoritzat la compra d'una parcel·la d'una mica més de 150 
metres quadrats al carrer Lluís Despuig, 31 que permet connectar altres dues parcel·les 
de propietat municipal on s'alçarà la primera escola infantil de 0 a 3 anys en el barri del 
Cabanyal-Canyamelar. La regidora d'Educació, Maite Ibáñez ha subratllat com la compra 
és “una oportunitat única davant la manca de sòl d'ús educatiu en la zona i l'absència 
total d'infraestructures per a l'etapa educativa de 0 a 3 anys en esta zona de la ciutat”. 
 

El Ple de l'Ajuntament de València va aprovar el desembre de 2015 l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França 
per al període 2016-2021 (EDUSI) després d'anys d'abandó de la zona. L’EDUSI contempla la 
construcció d'una Escola Infantil de primer cicle, per a alumnes de 0 a 3 anys, però les 
parcel·les municipals previstes per a executar el projecte, entre els carrers de Safareig, Lluís 
Despuig i Francesc Eximenis, estaven separades per una planta baixa amb un pati posterior. 
Com que no hi ha connexió, la llei obliga a alçar dues escoles independents, duplicar totes les 
seues dependències, des de menjador a pati d'esbarjo, i duplicar el personal que les atén. 
 
La compra es va acordar amb els propietaris perquè, segons l'informe tècnic del Servici 
d'Educació que signa Ibáñez: “La despesa que suposaria la construcció de dues escoles 
independents, el manteniment de dos edificis i la consegüent dotació de personal que suposaria 
la construcció de dues escoles independents seria molt superior a la diferència entre el valor 
de la taxació i el preu de compra de l'immoble”. 
 
L'informe tècnic de l'àrea d'Educació assenyala la necessitat de dur a terme el projecte inicial 
de construcció d'una escola infantil en la zona, "ja que en el barri de Cabanyal-Canyamelar es 
constata una absència total d'infraestructures educatives per a l'etapa de 0 a 3 anys”. 
 
Una vegada formalitzada la compra de la parcel·la, Ibáñez ha subratllat: “Des d'este equip de 
govern estem compromesos amb l'increment de la xarxa d'escoles infantils municipals amb 
l'objectiu de garantir la universalitat de l'educació de 0 a 3 anys i per a facilitar la conciliació de 
la vida familiar i laboral. A més, des d'este Ajuntament és important fer costat a la gent que no 
pot fer front a una escolarització primerenca per motius econòmics”. 

 


