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Resum de la reunió del passat 9/06/16 al Consorci d’Educació de Barcelona 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Com ja us va avançar la Esther Morancho el passat dijous dia 9 de juny va tenir lloc una reunió 

de seguiment del Institut Maria Espinalt  a la seu del Consorci a les 17:30 de la tarda. Passo a 

resumir el desenvolupament de trobada: 

La prèvia 

Prèviament a la reunió vàrem tenir la sort de poder trobar-nos breument amb el Xavier, futur 

director del Centre i  el Miguel Ángel futur Cap d’Estudis, per tal de informar-los dels punts 

consensuats a la passada reunió de la Comissió i traçar un front comú a l’hora de plantejar 

demandes  i necessitats educatives.  Ambdós van agrair i encoratjar la Comissió i van mostrar-

se oberts  empàtics i proactius cap a les nostres demandes. També se senten més enfortits i 

acompanyats al nostre costat per a empènyer un projecte amb tanta complexitat, tenint en 

compte a més a més,  que el Departament d’Ensenyament no ha tingut a bé alliberar-los dels 

seus actuals llocs de treball fins al proper dia 10 de juny de 2016. 

La reunió 

Assistents: 

 Consorci d’Educació de Barcelona de Barcelona 

 Departament d’Ensenyament 

 Consellers del Districte: Carlota i Marc Andreu 

 Representants Tècnics d’infraestructures 

 Equip d’arquitectes redactor del projecte definitiu 

 Tècnic encarregat de la construcció del mòduls provisionals 

 Delegació de la Comissió Maria Espinalt de pares de futurs alumnes: Esther Morancho, 

Josan Calle, i Agustí Ortiz. 

 Àngels Rull, mare d’un alumne i ara a la Comissió Acció Espinalt. 

 Plataforma per l’Educació del Poblenou també representada por Josan Calle. 

 

La reunió va tenir un caire bàsicament tècnic i es va dividir en dos punts d’ordre del dia: 
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1. Modificacions de l’avantprojecte arquitectònic de l’edifici del nou Institut 

 En aquest apartat les demandes de l’Equip Impulsor topen amb un projecte 

preformat que dificulta la incorporació de les propostes conceptuals de l’Equip 

Impulsor (EI)  en el sentit de donar obertura, fluïdesa, polivalència i sentit 

d’àgora a gran part dels espais. Es constata en aquest sentit que el projecte no 

incorpora el valor de “projecte participatiu” en la mida desitjada per l’EI,  

malgrat que fa dos anys que ho estan demanant. No obstant les limitacions, 

els tècnics es mostren oberts a adaptar i incorporar modificacions que es 

discuteixen i es revisen amb criteris tècnics, s’anoten amb la intenció 

d’incorporar-se a l’avantprojecte.  

Algunes de les propostes són: unió de la Consergeria i la Secretaria, 

reorientació dels elements del gimnàs, redefinició de l’espai exterior, 

instal·lació d’envans mòbils, col·locació d’una instal·lació fotovoltaica, 

habilitació del terrat com a espai practicable, entre d’altres. 

Hi haurà un edifici d’habitatge social i cooperatiu en el costat del carrer 

Espronceda que encaixarà la construcció de l’edifici amb l’edifici del Cap. 

 Es fa palès l’enuig per part dels pares d’alumnes sobre l’endarreriment en el 

cronograma de construcció del centre degut a la manca de planificació i 

deixadesa de les diferents administracions en matèria d’infraestructures, 

problema que no només ens afecta com a futur institut, sinó que  s’ha 

constituït com a un problema estructural que afectarà  de manera immediata i 

que s’anirà aguditzant a mida que  les successives promocions d’alumnes del 

nostre barri s’incorporin a les diferents etapes educatives. 

 Pel que respecta a la construcció del nostre nou Institut, tothom reconeix la 

necessitat d’optimitzar els terminis, conscients que la ubicació provisional 

actual haurà d’acollir l’alumnat d’un segon institut d’aquí dos cursos. Els 

tècnics i representats de l’administració es comprometen a “conjurar-se”, en 

paraules del Marc Antoni, a escurçar al mínim el temps en les diferents fases 

tot mantenint la qualitat de l’execució i accelerar els estudis prescriptius del 

subsòl i de les probables runes romanes que podrien trobar-se que haurien 

d’estar resolts a hores d’ara. 

 De tal manera s’ estableixen aquestes fites aproximades: 

 Projecte Bàsic, mitjans de juliol de 2016, 
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 Projecte executiu,  octubre de 2016 

 Adjudicació de l’obra, abril del 2017 

 Execució de les obres 04/2017 al 10/2018. Uns 20 mesos. Cosa que 

ens obligaria a començar el curs 2018-2019 a la ubicació provisional si 

és que no es pot accelerar el procés constructiu. 

 

2. Construcció del mòduls provisionals 

L’Antoni Garcia d’infraestructures i el tècnic encarregat de la instal·lació dels  

mòduls provisionals projecten una presentació. En positiu podem dir que l’EI està 

satisfet amb la dotació ja que s’ha avançat la instal·lació del segon mòdul d’ 

Educació Infantil amb qui es compartiran espais, com ara el menjador i dues aules.  

També L’Ajuntament ha cedit tot el terreny i no haurà de conviure amb el 

pàrquing. 

 
PRESENTACIÓ MÒDULS PROVISIONALS 
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Altres dades 

 Els mòduls estan encarregats i segons el Consorci són de la millor qualitat que 

existeix. Acompleixen la normativa reguladora d’instal·lacions educatives per a 

secundària quan a aulari, instal·lacions i dimensions. Tenen aire condicionat. 

Són com els de l’Ins Viladomat.  

 S’instal·laran dos per a secundària, un a sobre de l’altre. Això, segons ens diuen 

no es pot modificar. El proper curs s’instal·larà un tercer i la pèrgola que els 

uneix. Si ens trobem amb alumnat amb problemes de mobilitat el Consorci es 

compromet a sol·lucionar-ho. Veurem com. 

 La dotació d’equipaments es farà en funció de la “carta als reis” que faci 

l’Equip Directiu. Són finalistes com la de qualsevol centre educatiu de 

secundària. Aquí hi podem incloure els aparcabicis. 

 Els alumnes hauran d’aportar equipament informàtic però no haurà una 

proposta tancada de maquinari concret. Ens ho explicaran a la reunió. 

 S’instal·larà un primer mòdul per a Educació infantil i un segon el mes de 

novembre-desembre (es compartirà amb secundària: aules i espai menjador). 

Les tardes lectives seran dm i dj.  

 L’entrada al recinte serà compartida. 

 Hi haurà pista esportiva i es condicionarà l’entorn. 

 Hi ha espai per l’hort, una zona enjardinada i una zona de jocs infantils. 

 En una setmana ha de començar l’aixecament del paviment del solar. 
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3. Conclusions 

L’equip directiu ha percebut un canvi d’actitud a positiu respecte a les seves 

demandes, diu que ha estat gràcies al recolzament i pressió manifestada des de 

diferents bandes. Altres informacions  de caire pedagògic i organitzatiu no es van 

poder posar sobre la taula per la orientació de la reunió. Cal estar atents respecte 

a les fites marcades i establir un canal de traspàs d’informació fluït amb l’Equip 

Directiu per fer un seguiment punt a punt del desenvolupament de tot plegat. 

 

Salutacions 

Agustí Ortiz. 


