
 
 

TALLEM EL CARRER. Anem per feina . 
 
 
Les famílies del Ceip la Maquinista (districte de S ant Andreu, Barcelona) 
tallarem el carrer Sao Paulo, just davant de l’esco la, el divendres 18 de 
juny de 9 a 10 h del matí. Farem activitats al carr er al llarg d’aquesta hora i 
durem l’escola al carrer  per reclamar l’escola definitiva per al curs 2012-
2013.  
 
Malgrat les últimes jornades reivindicatives que es van fer els passats 6 de 
febrer a l’escola, 4 de maig a la plaça Orfila davant la seu del Districte i 3 de 
juny a la plaça del Comerç, a hores d’ara encara no hem obtingut cap reacció 
apreciable per part de l'Ajuntament.  
Es van recollir i es van lliurar a l'Ajuntament més de 2.000 signatures a favor 
del nostre manifest per demanar la construcció de l'escola definitiva propera a 
la seva ubicació actual per al curs 2012-2013, però per ara no s’ha obtingut cap 
resposta.  
Com que el terreny on s'havia d'ubicar el centre definitiu està en litigi, la 
Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge de l'Ajuntament va acordar 
que la ubicació definitiva de l'escola fos en l'entorn immediat de la ubicació 
actual. Tot i que existeix aquest acord unànime de tots els grups polítics, a dia 
d'avui l’Ajuntament no ha fixat quina serà aquesta nova ubicació.  
Pensem que ha arribat l'hora de fer sentir més fort la nostra veu. Ha arribat el 
moment d’exigir respostes, compromisos reals, una ubicació definitiva perquè 
el projecte es pugui engegar i l’escola pugui ser una realitat d’aquí a dos 
cursos. No demanem impossibles sinó realitats tangibles, demanem una 
escola, uns equipaments dignes, una educació pública de qualitat, sense 
excuses.  
 
Perquè volem la construcció de l'escola definitiva a la seva ubicació 
actual pel curs 2012-2013. Perquè necessitem escola . Anem per feina. 
Esperem comptar amb la vostra presència i que us fe u ressò de la nostra 
acció.  
Si voleu més informació, i per confirmar-nos la vos tra presència, podeu 
contactar amb: 
Marta Píriz  tel. 626 822 063  e/mail: ampalamaquinista@gmail.com   
 
Més informació a:  
http://ampalamaquinista.atwebpages.com/docs/Manifest_ampa_6feb.pdf 
http://ampalamaquinista.atwebpages.com/Noticies.htm 
Les reivindicacions als mitjans de comunicació: 
http://www.btvnoticies.cat/2010/05/05/el-ceip-la-maquinista-reclama-un-centre-definitiu/ 
http://beta.districtes.info/node/4058 


