
La  nova  escola  empantanegada 

En resolució de data 01.07.2010, la Direcció General d’Urbanisme diu que: 

1. no es considera que l’emplaçament proposat (El Cerdà) sigui adient per a l’ubicació de l’escola, ni es 
considera justificada la necessitat de classificar nou sòl urbà. 

2. als entorns del nucli urbà de Sant Quirze i de la urbanització de Solà del Boix existeixen actualment sòls 
urbans buits (entenem Parc de l’Aigua),  qualificats d’equipaments,  amb capacitat suficient per a encabir 
el sostre d’equipaments que necessita el municipi. 

i per això acorda suspendre el dictat de  la  resolució  de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en 
l’àmbit de la finca El Cerdà  (on es vol construir la nova escola)  i  demanen nous documents i informes 
complementaris 
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Ple “express” del 18 d’octubre 2010 

Al voltant del mig dia del dissabte 16 d’octubre els regidors  vàrem ésser convocats a un ple 
extraordinari i urgent pel dilluns següent a las 9:30 hores per “ratificar les modificacions imposades per 
la Comissió d’Urbanisme al text refós de la modificació puntual dels terrenys destinats a equipament 
educatiu a la finca El Cerdà”.  

La convocatòria no explicava quins eren els motius de tanta urgència que tampoc van ser aclarits en el 
ple,  ni la raó per la qual l’hora de la convocatòria era tan poc adient per facilitar la participació 
ciutadana i dels regidors. 

El ple va durar vuit minuts i el seu desenvolupament va ésser lamentable. La intervenció de la portaveu 
d’Independents per SQS va estar sistemàticament interrompuda per l’alcalde i el primer tinent d’alcalde, 
i es va passar a la votació sense deliberació ni debat. Ateses les circumstàncies, Independents per SQS-
PM van votar en contra. 

Agraïment 
Volem agrair al Departament d’Educació la protecció que ha posat entre els mòduls per evitar les inclemències 

del temps. 

Vorera a corregir 
S’hauria  de corregir la vorera que fa angle recte  doncs és un perill pels nens i nenes que juguen en el pati i que 

poden prendre mal. 

 

El tercer mòdul escolar 
L’increment de la població escolar ha fet necessària  la instal·lació d’un tercer mòdul que ha estat col·locat dins 

de  l’actual  recinte. S’ha millorat l’espai de les aules i serveis auxiliars (menjador, etc) però s’ha reduït  a la meitat 

el pati de l’escola.   



 

Cal recordar que l’any  2005 es va obrir l’escola amb cinc infants.  El  nombre actual d’alumnes a l’escola és de 37.  

Més infants  i  menys pati.  

L’Ajuntament hagués hagut d’estar amatent i eixamplar el recinte per millorar la cabuda d’aquest  pati. Ens 

preguntem,  per què no s’ha fet  quan hi ha espai suficient?. Si s’al·leguen raons econòmiques és evident que per 

l’actual equip de govern és prioritari col·locar unes innecessàries jardineres (on algú hi ha col·locat floretes) que 

no dotar i dignificar l’equipament escolar amb l’espai que necessita. 

El poble creix  i l’educació és un servei essencial de la comunitat que no pot ésser marginat i menystingut. 

Independents per SQS-PM li va donar una prioritat absoluta i va  tornar a posar en marxa un servei escolar 

interromput durant  deu anys.  Malauradament, aquesta prioritat no ha tingut continuïtat. 



Conclusió 
La decisió de l’actual equip de govern d’esbotzar l’anterior projecte d’equipament escolar iniciat el 2005 pels 

Independents per SQS-PM, ha fet impossible que en aquest curs es pogués inaugurar la nova escola. 

A octubre del 2010  cap dels calendaris redactats pel nou equip de govern s’han complert i és previsible, 

lamentablement, que l’actual escola provisional,  visqui molt de temps amb aquesta provisionalitat. 

És necessari lluitar per dignificar les actuals instal·lacions provisionals i millorar la seva cabuda sempre que faci 

falta.  Ens hi va molt. 

Mentre tant... el Centre Cívic 

A primers de setembre es varen començar les obres del centre cívic envaint l’espai que es va acordar 
cedir al Departament d’Educació i que el Departament va acceptar. En conseqüència no existeix cap 
terreny de recanvi en el cas de que l’escola no es pugui edificar en el terreny adquirit a El Cerdà i on ja 
s’han invertit molts diners. Amb aquesta actuació, l’equip de govern pot haver incorregut en una greu 
responsabilitat atesa la més que probable manca de idoneïtat del terreny comprat i la imprudència 
d’haver inutilitzat l’únic terreny on actualment és possible construir la nova escola. 

          

Fins ara s’estan portant a terme per l’empresa TERROCA TREBALLS, S.L. les feines de preparació del 
terreny, rebaix de roca i cimentació. 

Independents per SQS-PM  sempre  amb l’educació. 

És  el  futur  del  país. 

 

Sant Quirze Safaja a 29 d’octubre 2010 


