ESCOLA DEFINITIVA: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Barcelona, 8 de setembre de 2016

SITUACIÓ A L'INICI DEL CURS 2016-17

Benvolgudes famílies:
Des de la junta gestora de l’Escola, on participen els coordinadors de les comissions mixtes, la direcció de l’AMPA i
la direcció de l’Escola, se us trasllada l’estat de la construcció de l’escola i el futur immediat en aquests propers
mesos.
Durant el curs 2015-2016 s’han mantingut diverses reunions amb l’Ajuntament i el Consorci d’Educació per
vehicular les demandes de manteniment de l’escola actual i de la ubicació i construcció de l’escola definitiva.
Recordem que el responsable de la construcció de l'escola és la Generalitat, però que prèviament l'Ajuntament ha
de facilitar el solar (que a hores d'ara no és de propietat municipal).
El motiu de realitzar les reunions sobre la ubicació i construcció de l’escola definitiva és perquè l’acord que hi havia
entre l’Ajuntament i Unibail-Rodamco (propietària del Centre Comercial) queda aturat el mes de novembre de 2015,
quan es celebren eleccions municipals i l’Ajuntament canvia de color polític.
Des del mes de gener de 2016, al nou Ajuntament -amb la regidora Laia Ortiz al capdavant- se li trasllada
reiteradament i com a posició única de la comunitat educativa que la ubicació i construcció de l’escola s’ha de
realitzar en el solar on està actualment l’escola provisional.
Als representants de la comunitat educativa se’ns trasllada que l’acord entre Ajuntament i Centre Comercial està
aturat. Se’ns comunica que les negociacions s’allargaran almenys fins el mes de juny de 2016, temps necessari per
poder negociar i tractar per separat el projecte del Centre Comercial del de la construcció de l’escola.
A la junta gestora es comenta la possibilitat de donar temps a les parts per negociar, i s’aprova esperar fins a final
de curs abans de fer cap acció que pugui afectar les negociacions.
Al mes de juny continuen les negociacions entre Ajuntament i Centre Comercial, però donat que el termini marcat
s’exhaureix, des de la junta gestora es proposa fer una reunió extraordinària sobre l’estat de la construcció de
l’escola que sigui oberta a totes les famílies de l’escola.
Aquesta reunió es realitza a finals de juny, on sorgeixen, entre altres, les següents propostes:
- Esperar l’evolució de les negociacions entre Ajuntament i Centre Comercial, fins el mes de setembre.
- Constituir un grup de famílies per organitzar i iniciar mobilitzacions de la comunitat educativa, a favor de la
construcció de l’escola en la ubicació actual d’immediat.
Podeu consultar l’acta de la reunió complerta en aquest link.
Al mes de juliol, representants de la comunitat educativa mantenen una altra reunió amb l’Ajuntament, on
s’incorpora la nova regidora (Carmen Andrés). Les conclusions d’aquesta reunió són:
- Continuen les negociacions i no finalitzaran al mes de juliol.
- Traslladades les demandes de l’escola i les famílies, la regidora va accedir a la petició de que, si a principi de curs
no podien donar-nos notícies al respecte, vingués ella personalment durant els primers mesos de curs a exposar a
les famílies en quina situació ens trobem i a sentir les nostres veus.
Donat que la Generalitat és part important en el procés de construcció de l’escola i el Consorci d’Educació n’és part
imprescindible, pel dia de la reunió també s'ha convidat al Consorci.
Punts d’interès pel coneixement de les famílies:
1. L’Ajuntament, el Consorci d’Educació de Barcelona i representants dels partits polítics al districte, coneixen i se’ls
ha refermat contínuament que la comunitat educativa manté que la construcció de l’escola definitiva s’ha de fer en
el solar actual.
2. El solar adequat al carrer Fernando Pessoa (terrenys a l’altre costat de vies), només serà utilitzat en el moment
que tot estigui apunt per iniciar la construcció de l’escola. Aquest moviment es farà, arribat el moment, sense
afectació lectiva. Preferentment entre final d’un curs i inici del següent.
3. Les reunions amb l’Ajuntament i el Consorci d’Educació han aconseguit fer manteniments imprescindibles en
l’escola actual, garantint el benestar dels infants.
4. Les reunions amb l’Ajuntament i representants dels partits polítics al districte han permès visualitzar la falta de
places de secundària al barri i de proximitat a l’escola, fent que hi hagi replantejaments sobre el projecte inicial de
l’institut de secundària (Martí i Pous) als terrenys de la Fabra i Coats.
La data proposada per l’Ajuntament per venir a respondre les demandes de l’escola i les famílies està prevista a
finals de setembre. No hi ha confirmació encara de l’assistència de representants del Consorci a aquesta reunió. Us
informarem oportunament un cop es confirmin la data i l’hora definitives.
Esperem disposar de la màxima assistència per part de les famílies de l’Escola a aquesta reunió amb
l’Ajuntament, els temes a tractar de ben segur ens interessen a tots!.

