
REUNIÓ SEGUIMENT OBRES 9/07/2019 – 17h A 18:30h 

 

Assistents: 

 

Escola: 

● Anna Comas (Equip Directiu) 
● Maria José Harto (Equip Directiu) 
● Tània Espín (Mestre, Comissió Obres) 
● Raül Martínez (Mestre) 
● Joan Pinyol (Comissió Obres) 
● Philippe Fortie (Comissió Obres) 
● Emma ... (Comissió Obres) 
● Bernat Calpe (AFA i Comissió Obres) 

 

AAAR Arquitectes 

● Jordi Altabàs  
● Sergi Raventós 

 

Consorci Educació de Barcelona 

● Toni Garcia (Director d’equipaments) 
● Joan Canals (Arquitecte) 
● Aparellador 
● Consultor de Valericonsultors 

 

Ajuntament (Districte de Sant Andreu) 

● Blanca Port (Consellera Educació Districte en funcions) 
 

Construccions Caler (4 persones) 

 

Inici 17h 

 

1.- Estat construcció nova Escola 

 

Ens informen que el dia 5 de maig es va fer l’acta de replanteig, tret de sortida de 

l’obra i data a partir de la qual es computen els 16 mesos que ha de durar la 

construcció de l’escola. Abans de l’inici de l’obra es van haver de solucionar unes 

discrepàncies d’ubicació del terreny entre els plànols del cadastre i el topogràfic. La 

conseqüència és que el terreny, tot i mantenir-se exactament amb la mateixa forma 

i metres, es va desplaçar 3 metres cap endins. Tal com ha quedat ara hi ha una petita 

zona verda municipal entre l’escola i el carrer que molt provablement sigui cedida a 

l’escola per fer un hort (fora dels límits de l’escola). La previsió segueix essent 

finalitzar les obres a finals d’agost del 2020 i iniciar el curs 20/21 allà. 

 

Actualment estan en una primera fase constructiva (fins a finals d’agost) que 

consisteix en moviment de terres i inici de fonaments. Ens comenten que l’evolució 

de l’obra ara mateix no és vistosa perquè el que fan no es veu.  

 

S’estableix que farem reunions de seguiment cada 3 mesos. La propera reunió serà 

la primera quinzena d’octubre. Es comprometen a entregar-nos aleshores el calendari 

de l’obra i dur el plànol per estudiar concretament la possibilitat de la cessió de la 

zona verda annexa a l’escola per fer-la servir d’hort. 

 

2.- Estat dels actuals mòduls 

 

Des de l’equip directiu es comenta la satisfacció actual amb com estan els mòduls 

després d’un inici de curs realment esgotador per tot el claustre. Tot i estar contents, 



es fa arribar al CEB una llista de petits temes pendents que es comprometen a 

solucionar el més aviat possible (aparcament bicis, algun retoc a portes, etc...) 

 

Es fa constar el malestar amb la ineptitud i actitud dels operaris que han posat els 

“porxos”.  

 

Respecte dels temes competència de l’ajuntament: 

 

- Es fa saber que els operaris que fan servir el solar annex a l’escola per fer 

acopi de materials per l’obra del carrer gran no respecten els horaris d’entrada 

i sortida dels infants, generant riscos reals per la nostra comunitat educativa. 
- Es manifesta que algunes famílies s’han queixat de l’estat actual de la 

passarel·la que travessa les vies. 
- Es demana que es faci un manteniment preventiu de la vegetació que hi ha al 

voltant de l’escola per evitar la proliferació de colònies de mosquits i altres 

plagues.  
 

En tots els casos la Blanca Port ho apunta i es compromet a reportar-ho. 

 

3.- Problemàtica IES 

 

Tenint en compte la problemàtica amb les places d’ESO que existeix al Districte, 

demanem que es facin servir les actuals instal·lacions per fer un nou IES quan ens 

traslladem a la nova escola. La Blanca Port ens explica que aquests terrenys, tot i 

ser públics, tenen una qualificació urbanística per ser habitatge públic i que en cap 

cas el planejament urbanístic contempla un equipament (un canvi urbanístic, a més 

de no voler-ho políticament trigaria anys a realitzar-se). Ens explica que les dades 

demogràfiques i les projeccions del CEB determinen que un cop passin els 3-4 propers 

anys deixaran de sortir bolets a primària i la cosa s’equilibrarà. Comenta que en el 

darrer mandat han fet 2 nous instituts als Districte (4 en tot Barcelona) i que ampliant 

línies de forma estructural als instituts actuals n’hi haurà prou per cobrir la demanda. 

 

Explicitem el nostre rebuig al seu plantejament i la nostra desconfiança amb les 

estadístiques dels planificadors del CEB que han demostrat la seva ineptitud enguany.  

Demanem que s’ampliïn les places públiques als IES del Districte fins a poder arribar 

a cobrir el 100% de les places dels nens que finalitzin 6è cada any (actualment, bolets 

a 1r d’ESO a banda, només es contemplen places públiques pel 75%). 

  

Davant la negativa a aportar solucions vàlides i estructurals, demanem que de 

moment es repensi l’actual sistema d’adscripcions: és uns sistema segregador i no 

tracta a totes les escoles de la mateixa manera (algunes escoles tenen 5 instituts 

adscrits i d’altres dos). 

  

La Blanca Port ens comenta que en 2-3 setmanes es jubila, per tant, ens emplacem 

a futures reunions amb la persona que la rellevi per tractar aquest tema perquè es 

preveu que serà una carrera de fons que transcendirà l’àmbit de la Comissió d’Obres. 

 

  


