Comunicat de l’AVV de Sant Andreu de Palomar sobre la falta de places escolars al barri.
Des de l’AVV de Sant Andreu de Palomar volem manifestar el nostre descontentament davant la
manca de previsió del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) pel que fa al número de places
escolars d’infantil-primària ofertades al barri de Sant Andreu. Fa més d’un any que estem
reclamant una nova escola per Sant Andreu. Això ho hem fet en diverses reunions que hem
mantingut amb els representants del Districte, i també a través de la nostra revista Sant Andreu de
Cap a Peus. També hem assistit a les reunions del Consell Escolar del Districte, on s’ha reclamat
reiterades vegades la creació de noves places escolars.
En el Consell Escolar del Novembre del 2009 el gerent del CEB va venir per comunicar-nos que
no hi hauria manca de places a Sant Andreu i que es comprometia a que tots aquells pares que
omplissin les 6 opcions d’escoles a on volen matricular els seus fills, tindrien assegurada una
plaça en alguna d’elles. El compromís ha quedat en un no-res perquè, evidentment, manquen
places escolars. Segons els números facilitats pel CEB, a la zona de Sant Andreu, Baró de Viver i
Bon Pastor hi ha 61 famílies que no entren a l’escola que han triat en primera opció. Segons els
pares afectats, només al nostre barri els que no han entrat en la primera opció són 123. De
moment encara no s’han facilitat les dades de les restants opcions, que poden reduir el número
d’alumnes sense una plaça demanada. Fins el dia 24 de Març no es presentarà l’oferta definitiva
de places, és a dir, quines solucions es prendran: si es farà alguna escola nova (de moment en
barracons, és clar) o si es faran classes noves en escoles ja existents o fins i tot augment de ràtios
(nens/classe). I no serà fins el 9 d’Abril que els pares sabran a quin centre anirà el seu fill. Des de
l’AVV denunciem que els pares hagin d’esperar-se des del 24 de Febrer fins al 9 d’Abril, és a dir
44 dies, fins a saber quelcom tan important.
L’AVV de Sant Andreu de Palomar proposem que es faci una escola nova al terreny de
Colorantes-RENFE (solar d’equipaments entre les vies i el C/ Coronel Monasterio, dins el Pla Sant
Andreu-La Sagrera) per pal·liar la manca de places escolars al barri. La demanem en aquesta
ubicació tenint en compte els 12.000 habitants que està previst que vinguin a viure al barri de Sant
Andreu quan s’acabin les obres del Pla Sant Andreu-Sagrera i Casernes. Cal fer equipaments
abans que tots aquests nous veïns vinguin a viure a Sant Andreu i que tothom tingui plaça dins la
seva zona de proximitat. Per això vam signar en el Consell Escolar del Districte de l’1 de març,
junt amb els altres membres, una carta dirigida al CEB demanant centres escolars de nova creació
pels nens i nenes que no tinguin plaça dins la seva zona de proximitat.
De totes maneres, cal saber com es distribueixen els nens en les escoles que s’han posat en
altres opcions i fins i tot cal veure si hi ha escoles que encara tenen places buides. Des de l’AVV
defensem una bona despesa del diner públic i per això no demanaríem nous centres escolars si
es donés el cas que dins la zona de proximitat de les famílies afectades hi hagués escoles amb
places lliures (sense tenir en compte la zona de proximitat de l’Escola nova del Congrés, que és
de tot el Districte). També defensem que es prenguin les mesures adequades des del CEB perquè
a les escoles que són invisibles per alguns pares, se’ls faci un bon pla d’entorn que les faci més
atractives. Aquesta qüestió també ha sigut denunciada repetides vegades al Consell Escolar del
Districte.
La nostra postura és esperar a veure quines són les dades definitives i llavors, segons quines
siguin, adherir-nos a les mobilitzacions que estan realitzant els pares afectats.
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