
"Una mica d'història" 

Com bé sabeu, la nostra escola fa 6 cursos que es troba en barracots: 6 cursos de 

lluita constant, de peticions a l’Administració, de solidaritat entre les famílies, de 

tancades i també de decepcions, d’angoixa, de patiment, i adéus a famílies que han 

decidit marxar. 

Al mes d’octubre se’ns va comunicar que s’iniciava un procés de modificació del Pla 

urbanístic del sector Maquinista i que, en cas d’aprovar-se  definitivament, implicaria la 

construcció definitiva de l’escola. Les darreres notícies preveuen que l’inici de les obres 

podrien iniciar-se a finals del proper curs escolar. 

Mentrestant, l’escola continua en barracots, fent miracles diàriament per part dels 

nostres mestres per a reconvertir espais (aules de música que al migdia passen a ser 

menjador i a la tarda psicomotricitat)  i espais que simplement no existeixen perquè 

estem en barracots, amb un nombre d’aules molt limitades, i lluitant curs rere curs per 

a que se’ns posin més aules. 

I és molt cansat, tant per mestres com per famílies, haver d’estar any rere any 

reclamant I lluitant, recordant-li a l’Administració quina és la seva feina. Els nostres 

mestres s’haurien de poder dedicar exclusivament a ensenyar als nostres fills, les 

famílies a recolzar-los i ser un fonament important d’aquesta educació, i els nostres fills 

a aprendre, jugar i ser feliços . 

És en aquest context que, a finals de gener vam emetre un manifest, com ja sabeu, on 

reclamàvem el següent: 

 Que durant la tramitació del Pla de Modificació Parcial del Pla Urbanístic del 

Districte de Sant Andreu, així com dels següents passos a dur a terme fins a la 

Construcció de l’Escola La Maquinista, l’Administració respecti els terminis 

establerts legalment i no dilatin el procés. 

 

 Que el proper curs, 2014-2015, iniciem el curs escolar  a un altre espai, previ 

consens amb les famílies de l’escola, on puguem continuar creixent i on els 

nostres fills puguin continuar la seva educació fóra de les obres (soroll, pols i 

perills inherents). 

 

 Que en aquest nou espai els nen, nenes, i mestres de l’escola disposin dels 

espais suficients per una escola fins a sisè (aules, menjador per a tots els 

alumnes, espai de psicomotricitat adequat a l’edat dels infants, etc...), sense 

necessitat que famílies i mestres haguem de lluitar cada any per a que ens 

concedeixin un barracot més. 



Paral·lelament, en reunions amb el Districte i Consorci, alhora que els traslladàvem 

aquest manifest, els vam demanar que el trasllat no es fes al solar on inicialment havia 

d’ubicar-se l’escola (C/ Potosí) pels següents motius: 

 

 Fa uns anys ja es va acordar per majoria absoluta que no es volia aquella 

ubicació per l’escola (es va consensuar dins de l’escola i amb tot l’entorn), entre 

d’altres coses perquè podia afectar la preinscripció d’altres escoles properes. 

 

 Els solars del C/ Potosí –tant cantonada Ferran Junoy com cantonada Ciutat 

Assumpció- estarien molt a prop de les obres de construcció de l’escola 

definitiva, que implica a més la construcció del pàrquing soterrani del CC La 

Maquinista, l’ampliació dels locals comercials i la construcció d’edificis.... en 

definitiva, una gran obra. Consultat amb pares i mares que es dediquen a la 

construcció (arquitectes, etc...) valoren que el nombre de camions que 

passaran pel carrer diàriament serà molt elevat, alhora que pel tipus de terra 

de la zona hi haurà molta pols i el solar del costat seria el lloc més lògic per a 

deixar les runes. 

 

 Concretament el solar del C/ Potosí amb Ciutat Assumpció es troba a 15 metres 

d’una benzinera –quan la normativa estableix que les benzineres no poden 

estar a menys de 100 metres d’un centre educatiu- i al costat d’una deixalleria 

de residus de plàstic.ç 

 

El passat 8 de febrer vam celebrar a l’escola una Assemblea de l’Ampa amb 

l’assistència del regidor del Districte, tècnics del Consorci d’Ensenyament i un adjunt a 

direcció d’Hàbitat Urbà. Tot plegat per a explicar-nos com es trobava el tema de la 

construcció de l’escola –que feien una previsió de 3 anys- i ens van confirmar que ens 

concedien el trasllat, que ens dotarien de la infraestructura suficient per a una escola 

fins a 6è i que, desprès d’analitzar diferents espais, la opció que estaven considerant 

més oportuna per al trasllat era la situada al C/ Barcelonesa, agafant una part del parc 

de la Maquinista, malgrat que ens van assegurar que traslladarien el parc infantil a una 

altra banda del parc, ja que és suficientment gran com a poder-se fer. 

I quan vam poder reflexionar, i calmar l’emprenyament que sentíem perquè se’ns deia 

que la construcció no estaria fins d’aquí a 3 anys més, com a mínim, i que això 

implicava que alguna promoció ja no veuria l’escola acabada, llavors vam somriure 

alleugerits perquè, almenys, se’ns traslladava ja, podíem seguir creixent, se’ns donava 

per fi un espai amb tota la infraestructura fins a sisè –més o menys- i a més els 

nostres fills estarien en un entorn agradable fora dels perills i molèsties de les obres. 



Però al cap de dos dies vam començar a escoltar notícies que es convocava els veïns a 

reunions per a informar-los de la nova ubicació de l’escola. I des de llavors no han 

parat les reunions entre veïns –uns 50 aproximadament de les 3-4 macro comunitats 

existents-, les desqualificacions, les veritats a mitges quan no mentides directament, i 

un ambient veïnal que no té res a veure amb tota la feina que durant anys hem estat 

fent des de l’escola, que sempre hem intentat integrar el barri. 

Entenem que l’actual ubicació pot causar molèsties a alguns veïns, però també creiem 

que el sentiment de solidaritat i temporalitat  han de ser els predominants. Els nostres 

fills i filles, desprès de tants anys de lluita, no mereixen, a més, haver de patir unes 

obres de la magnitud prevista, mereixen, com a mínim, un clima de seguretat i 

protecció que els permeti continuar aprenent i gaudint de la seva escola com fan fins 

ara perquè, per sort, estem en mans d’uns grans mestres i millor persones. 

No ens agrada aquest enfrontament entre veïns ni el to que està prenent aquesta 

situació. És l’Administració qui ha provocat aquesta situació per la manca d’actuació 

durant els darrers anys, i és l’Administració la responsable d’aquesta situació, no les 

famílies de l’escola ni els veïns. 

Creiem, com deia, que és l’Administració qui ha de solventar-ho, i per aquest motiu no 

hem entrat ni entrarem, en provocacions, perquè no hem cregut mai en aquesta forma 

d’actuar i mai la recolzarem... no és això el que volem ensenyar als nostres fills. 

L’Ajuntament ha manifestat que encara no té decidida la ubicació, que ho decidirà 

durant les properes dues setmanes –malgrat que a la reunió a l’escola va donar-ho 

com fet- i us demanem que ens recolzeu públicament en la nostra posició, fent arribar 

aquest recolzament a la resta d’associats i a l’Administració (Districte i Consorci). 

Gràcies per tota la vostra ajuda. 

Salutacions,                                                                             

Elisabet Ureña Vila 

Presidenta Ampa La Maquinista 

Junta Directiva 

AMPA La Maquinista 

http://www.escolalamaquinista.cat  

Qui escriu en l'ànima d'un nen, escriu per sempre.    

Anònim 
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