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Les famílies de l’Univers demanen a tots els grups parlamentaris

que donin suport a les esmenes per assignar partida per la

construcció de l’edifici de l’escola dins dels pressupostos de la

Generalitat per al 2012

L’associació de Famílies (AFA) de l’Escola l’Univers emplacen a tots els grups

parlamentaris a defensar durant el ple del 15 de febrer, dimecres, les esmenes als

pressupostos que garantirien una partida per la construcció de l’escola. Així mateix

animen al Grup Popular a no retirar la seva esmena 344 i a votar-hi a favor.

Les famílies de l’escola l’Univers denunciem que l’esmena 344 que reclama una

partida pressupostària el 2012 per a la la construcció de l’edifici del centre sigui una moneda

de canvi per altres qüestions alienes al dret bàsic de garantir un ensenyament públic de

qualitat. Hi trobaríem greu que se’ns utilitzés per facilitar un acord CiU-PP. Per això, exigim

al Grup Popular que, ja que en un primer moment va defensar la partida pressupostària per a

la construcció de l’escola l’Univers, sigui coherent i la porti al ple de dimecres. Alhora

demanem a la resta de grups, inclòs el del Govern, a donar-hi suport amb l’objectiu que el

barri de Gràcia pugui donar resposta a la demanda de places d’ensenyament públic d’infantil i

primària i a no deixar desaprofitat durant anys un solar que va costar 15 milions a

l’Ajuntament.

El Parlament de Catalunya ja va aprovar una resolució el 14 de juliol dins de la

Comissió d’Ensenyament que insta al Govern a respectar els convenis signats amb

l’Ajuntament per a l’elaboració del projecte executiu de l’Escola l’Univers i el conveni de

finançament per a la construcció del centre i a informar a l’Ajuntament i a la comunitat

educativa del calendari.

L’escola l’Univers es troba en barracons des de fa 3 anys. És una de les escoles

compromeses al Pla d’equipaments educatius de Barcelona i com a tal havia de ser construïda

dins el període 2008-2011. La trigança només fa que encarir el projecte i deixar un descampat

que està a punt de convertir-se en una vergonya per al govern de la ciutat i un símbol de les

retallades per al país. L’any vinent els barracons ja no compliran les necessitats dels alumnes

i exigim que enguany es doti del pressupost necessari per licitar l’obra.

Per a més informació adreceu-vos a la  portaveu de l’AFA, Laura Roman, 676764970



Annex

Esmenes dels diversos grups parlamentaris que reclamen que el
Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2012, iniciï
la construcció del CEIP l’Univers de Barcelona al Butlletí Oficial

del Parlament de Catalunya, 26 de gener de 2012

PSC  esmena 252 pàg. 37
PP esmena 344. pàg. 47
ICV-EUiA esmena 532 pag. 70
ERC esmena 605 pàg. 78
Ciutadans esmena 2060 pàg. 256


