
Per lʼEscola Univers,
3 anys en barracots són suficients!!!

Lʼescola Univers és una escola Pública dʼInfantil i Primària de nova creació del barri de Gràcia que
sʼubica provisionalment a Plaça del Poble de Romaní a lʼespera de que sigui construït el seu edifici
definitiu al solar del C. Bailèn, que va ser comprat ja amb aquesta finalitat.

Els barracots de lʼescola Univers es van dissenyar per encabir 3 cursos per un període 3 anys (2009,
2010, 2011 i 2012). LʼAdministració ens va prometre que durant aquest període es realitzarien tots
els tràmits i es construiria lʼedifici definitiu.

Les famílies de lʼescola Univers hem fet una aposta per una escola pública de qualitat i proximitat tot i
ser coneixedores de la provisionalitat i la precarietat de lʼespai actual. El desenvolupament dʼun
projecte educatiu de qualitat implica gaudir dʼunes instal·lacions mínimes per que aquest es pugui
planificar i dur a terme. En lʼespai provisional no hi ha cuina, ni pista esportiva, ni aules polivalents, ni
biblioteca, ni aules específiques, ni espais per dur a terme el desdoblament de grups, ni sala dʼactes,
entre moltes altres necessitats que té un centre educatiu. Al mateix temps la manca dʼespais també
condiciona la possibilitat de realitzar activitats extraescolars i per tant facilitar la conciliació familiar.
Actualment sʼestan fent torns pel menjador i per a la realització dʼalgunes activitats extraescolars.

Però el projecte educatiu del centre ens il·lusiona i aquests inconvenients són assumits per les
famílies des del moment que seʼns promet una provisionalitat de no més de tres anys!

El problema sʼesdevé quan portem 3 cursos en barracots i encara no sʼha començat a construir la
nova escola. Actualment lʼescola ja té el màxim nombre dʼalumnes que pot admetre i els espais
comuns ja sʼhan quedat petits. LʼAdministració, després de tres anys, no ha complert els
compromisos establerts amb la comunitat educativa per tal que el nou edifici estigui en funcionament
el curs 2012-2013. I no només això sinó que ni tan sols ha estat capaç dʼexplicar a lʼescola ni a les
famílies quina és la circumstància que ha motivat aquest endarreriment, ni quina és la planificació i
els terminis vigents.

També és important assenyalar la retallada, per als barris de la Vila de Gràcia i Camp dʼen Grassot,
de 25 places dʼescola pública per cada any de retard de la construcció de la nova escola, ja que en
lʼactual emplaçament és impossible dʼassumir la segona línia que té prevista lʼEscola Univers.

Per tot això, exigim a lʼAdministració els següents compromisos:

1. Lʼimminent inici de les obres necessàries per a la construcció de lʼescola en el solar del carrer
Bailèn.

2. Que la conjuntura econòmica no condicioni ni el retard de la construcció de les instal·lacions
ni el desenvolupament del projecte educatiu de la nostra escola.

3. Que seʼns faciliti la informació clara i transparent dels terminis i del procés que està seguint el
desenvolupament del projecte i construcció del nou edifici.

Per un ensenyament públic de qualitat. Prou retallades!


