VOCALIA D’INFRAESTRUCTURA I OBRES Escola La Maquinista
Escola definitiva. Estat de la qüestió. Setembre 2008-Gener 2011.
Des del primer curs de l‟escola la Maquinista, el 2008-2009, ens hem anat reunint AMB els
responsables del Districte de Sant Andreu i del Consorci d‟Educació de Barcelona per tal de
manifestar el nostre desig d‟estar informats de tots els procediments per a la ubicació i realització de
l‟escola definitiva. Vist que els responsables de donar solucions es mantenien en l‟espera que es
resolgués el litigi del terreny inicialment previst (C/ Ferran Junoy 56-90), vam intentar aportar altres
propostes per tal de no perdre de vista un calendari lògic i raonable per a la nostra estada en
barracots provisionals. Entre d‟altres, vam proposar terrenys com el de la Mercedes, el del Parc de
la Maquinista; on ara s‟ubiquen els barracots…
A finals del primer curs, a la darrera reunió amb l‟Ajuntament del Districte vam certificar que no es
pensava en cap plan B i que s‟esperava la resolució del litigi. Ens consta que l‟Ajuntament va
demanar al tribunal competent el permís per poder iniciar el projecte i la construcció de l‟escola al
solar inicialment previst tot i que no s‟hagués resol el litigi, ja que es preveia sempre com a
favorable. Aquest permís va ser denegat.
Paral·lelament des de la vocalia vam iniciar una ronda de reunions amb diverses associacions del
barri per donar a conèixer el nostre problema (associacions de veïns, partits polítics, altres
escoles...).
El segon curs, el 2009-2010, com que l‟assignació de terreny no arribava es va decidir en
assemblea extraordinària, el 15 de gener de 2010, passar a l‟acció defensant per a l‟escola
definitiva la ubicació actual o ben pròxima i la seva inauguració per al curs 2012-2013. El problema
del terreny inicial és sobretot el litigi però també que aquesta ubicació no respon a les necessitats
del barri ni de matriculación del barri. Es considera que la ubicació més escaient seria on es troba
ara la provisional. Resoldria el problema de matriculació al barri i no afectaria a la matriculació de
les escoles de Baró de Viver ni de Bon Pastor. La nostra escola és la resposta a la demanda dels
veïns de Maquinista i calen equipaments públics que responguin a l'augment constant d'habitatges al
barri.
A més, en aquesta assemblea es va informar que ens uniríem a la lluita que des de fa anys
desenvolupa l‟Associació de Veïns de Sant Andreu Sud per una escola pública de qualitat i de
proximitat, una lluita tant per la creació de Ceips com d‟Instituts de Secundària, tan necessaris al
Districte.
A l‟assemblea va seguir la redacció d‟un Manifest (el podeu consultar a la web de l‟Ampa,
resumeix la nostra reivindicació), signat per més de 2.000 persones i nombroses entitats del
Districte i tot un degoteig d‟accions reivindicatives (caceroladas, xocolatades, instancias, cartes a la
premsa, a l„alcalde, a la regidora,…
El resultat ha estat certa resposta per part de les administracions. De fet van afirmar (tant oralment
com per escrit) el Conseller d‟Educació que hi havia, la regidora del Districte, el Gerent del
Consorci d‟Eduació i l‟Alcalde de la ciutat que defensaven la ubicació actual i per això negociarien
amb els propietaris del terreny (Metrovacesa).
A la darrera assemblea extraordinària del 17 de setembre de 2010 es va posar al dia a tots els
assistents de les accions realitzades i es va demanar la implicació de tota la comunitat. D‟aquesta
assemblea van sortir diverses propostes d‟accions reivindicatives a dur a terme. De fet, alguns pares
i mares ens han fet arribar propostes i inclús han pres iniciatives com ara enviar cartes a la premsa o
fins i tot a l‟alcalde de la ciutat, tractant d‟aconseguir un major ressò per a les nostres

reivindicacions. Es va decidir que les accions s‟iniciarien un cop se sabés quin era el resultat de la
reunió a la qual ens havien convocat a Urbanisme de l‟Ajuntament de Barcelona el 12 d‟octubre i
que tenia un sol punt d‟ordre del dia: escola definitiva. Per aquesta reunió es va elaborar un dossier
“Recull del seguiment per a la ubicació definitiva de l‟escola La Maquinista” que es va lliurar a tots
els assistents i que posteriorment ha servit per informar a la premsa. Hi van assistir els responsables
d‟Urbanisme de la ciutat, la regidora del Districte de Sant Andreu, el gerent del Consorci
d‟Educació, el president de l‟AVV Sant Andreu Sud, l‟escola i l‟Ampa.
Com que aquella reunió va ser merament informativa de l‟estat de la qüestió: tot igual, esperant la
resolució del litigi però en negociacions –poc fructíferes- amb Metrovacesa; vam reiniciar les
accions. Concentracions davant del Consorcio i del Departament d„educación, la cadena humana,
tallada del carrer, rua reivindicativa, xocolatades,han sigut protagonistes del primer trimestre
d‟aquest curs.
Hem tingut la iniciativa de convocar a representants de totes les Ampas de les escoles en barracots
de la ciutat, per tal d‟iniciar activitats conjuntes i veure l‟estat real de la qüestió. El panorama és
força desolador i no es veuen a curt termini solucions viables... Hem constituït una plataforma
unitària, un blog i un manifest que ens uneix en la lluita que volem obrir a la resta d‟escoles en
barracots de Catalunya, així com organitzar en breu una acció protesta d‟ampli ressò.

Realitats:
L’espai actual no ens permet estar més de 4 cursos en l’espai actual, és a dir, el curs 20112012 hauria de ser el darrer en barracots. No sabem on anirà l’escola definitiva.
El primer pas per tenir escola és tenir terreny.
Aquesta situació de precarietat només comporta un ensenyament en deterior i de poca qualitat,
la qual cosa va en detriment dels alumnes. L‟administració pública té el deure de complir amb les
necessitats dels seus habitants i que ens pertanyen per dret. No creiem que sigui gaire demanar un
centre on els nostres fills/filles puguin desenvolupar totes les activitats amb les infraestructures
adequades. No hi ha cap necessitats de demanar favors o pagar per a poder fer un festival o
qualsevol activitat que comporti una logística concreta i que la nostra actual ubicació no pot assolir.
No hi ha necessitat d‟encarir un menú escolar pel fet de demanar un càtering quan podríem disposar
de cuina pròpia. No hi ha necessitat de que els professors adaptin de manera recargolada els horaris
per poder complir amb els mínims en matèries com informàtica, psicomotricitat, etc, que de fet són
activitats que requereixen d‟espais més grans dels que disposem actualment. En definitiva no hi ha
necessitat de trobar un ensenyament precari en una societat on cal invertir en educació.
En el context de crisi actual pensem que hi ha prioritats i aquestes són la feina, la salut i l‟educació,
deixar d‟invertir en elles no és la solució.
Per això no pots faltar a l’assemblea del proper 17 de gener a les 17:15h, és el moment de
demanar explicacions i solucions a l‘administració.

