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Les famílies de L’Univers demanen data de construcció de

l’escola al solar del carrer de Bailèn

L’associació de Famílies (AFA) de l’Escola l’Univers demanarà avui en la reunió que se

celebrarà a les 11 del matí amb el regidor d’Educació de Barcelona, Gerard Ardanuy, data

de construcció de l’escola. L’AFA estudia interposar una demanda judicial contra

l’administració i està disposada a tirar endavant accions de protesta.

D’aquesta reunió les famílies esperen que l’administració serà capaç de donar un

calendari del procés de construcció de l’escola. L’AFA reclama que es creï una taula de

seguiment d’aquest procés perquè l’Ajuntament i el Consorci d’Educació de Barcelona tinguin

informats l’escola i les famílies cosa que no han fet fins ara. En aquest sentit, l’administració

local hauria de fer una assemblea per donar comptes de la situació als afectats atesa la

gravetat de la situació: els barracots estaven dissenyats per 3 anys, a hores d’ara ens

assabentem per la premsa que el projecte executiu està encallat i la regidora de districte diu

que es pot trigar quatre anys a construir l’edifici.

Els barracots de l’Escola pública d’infantil i primària L’Univers es van dissenyar per

encabir 3 cursos d’una sola línia per un període de 3 anys que venç enguany. Durant aquest

període s’havia de construir l’edifici definitiu al carrer de Bailèn, entre Travessera de Gràcia i

carrer de Pare Claret. L’Ajuntament va adquirir aquest solar per 15 milions d’euros. 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’AFA

està estudiant interposar una demanda judicial, via contenciós administratiu, per

incompliment d’acord preexistent. Si la resposta de l’Ajuntament no és satisfactòria, les

famílies estem disposades a tirar endavant accions de protesta.

L’any vinent els barracots ja no compliran les necessitats dels alumnes i exigim que

s’iniciïn els tràmits necessaris per accelerar la construcció de l’edifici de l’escola. Volem una

educació digna per als nostres fills i que no siguin tractats com a ciutadans de segona. Més

quan aquesta situació repercuteix en tot al barri, ja que la provisionalitat de l’escola fa que

només s’admetin 25 alumnes quan amb l’emplaçament definitiu esdevindria una escola de

dues línies, 50 alumnes. La falta de places per a l’alumnat infantil és un problema que

pateixen, des de fa anys, totes les famílies de Gràcia. Amb l’ampliació del període provisional

de L’Univers, aquesta situació es repetirà.
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