NOVETATS SOBRE L’EDIFICI DE L’ESCOLA
El proppassat 29 de setembre, la directora de l’escola, Agnès Barba, i el president de l’AMPA,
Josep Maria Soro, ens vam entrevistar amb la regidora d’Urbanisme, Gemma Mombrú, el gerent
de l’àrea, Josep Maria Torres, i el director de Participació, Xavier Paton, per saber com avança el
procès per aconseguir el solar per a l’edifici del centre.
Tant la regidora com el gerent asseguren que tot tira endavant amb els mateixos terminis que ja
teníem. L'objectiu amb el que treballen, donada la impossibilitat, ara mateix, de desplegar tota la
reordenació de l'illa Consell de Cent, Cartagena, Diagonal i Castillejos -l'anomenat PM1 sector 2
de Glòries-, és aprovar un pla especial de desenvolupament urbanístic per obtenir "la peça de
l'escola". Aquest pla haurà de ser aprovat pel plenari.
Al mateix temps, segueixen les negociacions amb els propietaris. El gerent d'Urbanisme explica
que "s'ha encaminat" la negociació amb la Tresoreria de la Seguretat Social -propietari del solar
on ara hi ha un aparcament d'autobusos- perquè en faci una cessió a canvi d'un altre terreny en la
mateixa àrea quan es desenvolupi el pla urbanístic de tota l'illa. Ara mateix, tot apunta que
l'escola es construirà en aquests terrenys.
Si el ple de l'ajuntament de Barcelona aprova el pla aquest mateix any, si es tanca un acord aviat
amb la Tresoreria de la Seguretat Social i si nosaltres estem d'acord d'entrada amb la reserva de
terrenys, Urbanisme podria estar en disposició de cedir el solar al Consorci a finals del primer
trimestre del 2011. Si aquest termini es complís i el Consorci no perdès temps amb els projectes i
la construcció, l’edifici podria ser realitat per al curs 2013-2014.
Els hem expressat la preocupació que tenim en el sentit que les presses o la crisi justifiquin la
reserva d'un solar massa petit que perjudiqui el disseny de l’escola. Ens asseguren que cediran
l’espai suficient per tenir un edifici en el qual ens poguem sentir còmodes. També els hem
demanat que tinguin en compte el nostre objectiu d’esdevenir institut-escola a fi i efecte de
preveure la reserva de sòl necessària en la mateixa illa per garantir en el futur aquest propòsit. Ens
responen que el Consorci ja els ha informat de la sol·licitud que en aquest mateix sentit ja vam
traslladar als responsables d’Educació en una reunió mantinguda el curs passat.
Hem aprofitat per fer-los veure que mentre no es construeixi el nou edifici caldrà afegir més
mòduls prefabricats. Els hem dit que ens semblava un contrasentit haver d’anar amb aquestes
“estretors” quan al costat hi ha un pseudo-parc infrautilitzat. Hem demanat annexionar aquest
espai públic a la nostra escola per poder posar-hi els nous mòduls. Han dit que ho estudiaran.
Finalment també els hem sol·licitat que posin, tant a Castillejos com a Diagonal, senyals
indicatius que hi ha una escola, i si és necessari modifiquin les freqüències semafòriques, per
obligar els conductors a reduir la velocitat en aquesta zona.

	
  

