Resum reunió grup de treball d'Obres i Compromisos pendents del Consell Educatiu LH.
Vam arribar una mica tard i ens vam perdre la introducció que va fer en Lluis Esteve.
El primer punt que es va tractar va estar relacionat amb l'escola Frederic Mistral. La conclusió
va ser que es recomana a l'Escola Frederic Mistral que sol·liciti els serveis d'un pèrit enginyer
tècnic industrial perquè faci la valoració de l'estat de les infraestructures de l'escola.
En L. Esteve passa, a continuació, a elaborar un mapa d'urgències i objectius que queda,
aproximadament, de la següent manera.
Escola
Paco Candel

Urgència
Mòdul + projecte

Ernest Lluch

Edifici

F. Mistral

Retirada amiant i Edifici
sostres inflamables.
Sistema d'evacuació.

Charlie Rivel

Objectiu
Edifici

Ampliació de l'espai

Busquets i Punset

Seguretat, menjador i Edifici
patis petits.

Milagros Consarnau

Lavabos i baixants

Edifici

Observacions
Comentem que el mòdul
ha de ser mitjà-gran per
recuperar
els
espais
perduts i que també cal un
projecte.
La directora recorda que al
setembre 2016 no podran
continuar a menys que els
hi facin un edifici.
Els representants mostren
la seva indignació per la
seva situació i la manca de
resposta per part de les
institucions, malgrat la seva
insistència.
Es
comenta
que
l'Ajuntament ja els ha
millorat el pati però es
tracta d'una escola que
està en un solar molt petit.
La solució, per tant, és
complicada.
Es
comenta
que
la
remodelació té el mateix
cost que fer l'edifici nou.
S'acorda que els lavabos els
farà l'Ajuntament (bé de
nou o bé remodelant els
que ja tenen)

Es comenta que es farà arribar la petició de les urgències i objectius a les Ampes de les escoles
Joaquim Ruyra i Bernat Metge que no són presents.
Es passa a comentar les estratègies.
1. Taula mixta de planificació (En Ll. Esteve recorda què és una taula mixta: Ajuntament +
Generalitat, per a comentar aspectes de places escolars i obres, però les decisions les pren la
Generalitat).
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La setmana que ve es portarà a la taula mixta:
- Comentaris sobre el breu període de preinscripció d'enguany.
- Demanda de mòduls del Paco Candel, cobertes del Pau Sans i Patufet St. Jordi.
- Aspectes pendents de la construcció de l'escola Marina.
- Obres parcials del pla d'urgència.
- Edificació de les noves escoles (Paco Candel i Ernest Lluch)
- Edificació de les 5 escoles pendents.
- Altres temes d'obres pendents a la ciutat.
2. Inspecció de treball. S'arriba a la conclusió que una inspecció de treball s'ha de fer de
manera col·lectiva i consensuada i no a nivell individual. El sindicat CCOO s'ofereix a establir un
diàleg al respecte amb l'escola Frederic Mistral. Es posa sobre la taula la possibilitat de que
aquesta eina pugui ser d'utilitat per alguna altra escola afectada.
3. Síndic de Greuges. S'acorda que la propera reunió del grup de treball es farà amb la
presència de l'adjunta del Síndic de Greuges pels drets dels nens, M. Jesús Larios, d'aquí a
quinze dies. Aleshores s'estudiarà si presentar una queixa col·lectiva o bé escola per escola (les
que no ho hagin fet encara).
4. Mobilitzacions i sensibilització de les famílies. S'acorda que la informació sobre la situació
de les escoles arribi al màxim de famílies. Es recorda que la força la tenen les famílies i que si
bé el procés és complicat, amb la implicació de la majoria de les famílies és menys complex.
S'acorda realitzar aquestes accions un cop hagi passat el període de preinscripció (a l'abril) per
tal de no donar una imatge negativa de les escoles públiques de l'Hospitalet i afectar a les
possibles matriculacions.
5. Justícia. Es comenta que a la propera reunió pot assistir l'advocat de la FaPac per a discutir
les opcions que es poden prendre.
La vicepresidenta de la FaPac comenta que cal fer una campanya positiva de l'escola pública i
demana ajut a l'Ajuntament. El president del Consell , L. Esteve, comenta que en el passat es
va dedicar una partida a fer campanya de l'escola pública. Actualment no hi ha aquesta partida
per a fer això. Recorda també que a l'Hospitalet hi ha diversos tipus d'escoles concertades.
Algunes d'elles estan fins i tot en pitjors condicions d'espai i infraestructures que les públiques.
Tanmateix s'acorda que es farà el que es podrà per potenciar l'escola pública.
S'acorda, per part de tothom, esperar a realitzar les accions mediàtiques i reivindicatives un
cop hagi passat el període de preinscripció (del 10 al 17 març), a l'abril.
Cristina Balaguer
Representant AFA Consell Escolar Paco Candel
Representant Ampes Escoles públiques Primària
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