
COMUNICAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
DE LA ESCOLA LA MAQUINISTA

- 15 d’Abril 2014 -

El passat mes de desembre vam traslladar al Regidor del Districte de Sant Andreu, així com 
al Consorci d’Educació, la necessitat de treballar plegats pel trasllat provisional de l’Escola La 
Maquinista durant les obres de construcció. Desprès de diverses reunions, a finals del mes de 
gener els vam fer arribar un comunicat que resumia les peticions de la nostra Comunitat Educativa: 

• Trasllat a la nova ubicació per setembre 2014.

• Proximitat: ubicació de l’escola a un lloc proper a l’actual.

• Llunyania respecte de les obres de construcció del CC Maquinista i la nova escola.

• Dotació de la infraestructura necessària d’una escola provisional definitiva.

Amb data 10 de febrer va tenir lloc a l’escola una Assemblea  amb l’assistència del Regidor, 
representants d’Habitat Urbà i representants del Consorci d’Educació, i se’ns va comunicar la 
possibilitat d’instal·lar els barracons de forma provisional a l’espai del C/Barcelonesa. 

Posteriorment hem tingut diferents contactes (reunions, trucades telefòniques i mails) sense 
que es concreti quina serà la ubicació provisional  l’escola. A la darrera reunió, del passat  
26 de març, se’ns va comunicar que aquell mateix divendres es tindria una resposta -o en tot cas 
durant els primers dies d’abril-. I des de llavors seguim sense resposta.

Davant d’aquests fets, volem INFORMAR:

• Que ja fa molts mesos que treballem per la ubicació provisional de l’escola, mostrant sempre 
com a principals eines de lluita el diàleg, la solidaritat i la responsabilitat.

• Que ja fa 6 anys que els nens i nenes de la nostra escola estan en barracons i el seu 
benestar ha de ser la prioritat per la nostra Administració. 

• Que d’entre les possibilitats de trasllat, la nostra comunitat es posiciona en contra de 
la situada al C/Potosí, per la seva proximitat amb les obres del centre comercial, i per 
la proximitat a una benzinera, una deixalleria de residus, i trobar-se al mig d’un polígon 
industrial.

• Que la nova ubicació ha de reunir els requisits que sempre hem demanat (proximitat, 
llunyania a les obres, infraestructura suficient i trasllat per iniciar el curs 2014-2015). 

• Que exigim una resposta amb caràcter d’urgència per tal de poder iniciar el nou curs 
escolar amb normalitat a la nova ubicació. 

VALOREM que el temps d’espera ha acabat i és el moment d’iniciar accions. 
Per aquest motiu:

CONVOQUEM el proper dimarts 22 d’abril, a les 17 hores  
una concentració a la Plaça  Orfila.

Tots esteu convidats, porteu la samarreta groga

Ha arribat el moment que es torni a escoltar una sola veu, la del conjunt de la 
comunitat educativa.

www.escolalamaquinista.cat


