Acta de la reunió - AMPA EL GEGANT DEL REC REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA NOVA ESCOLA
Núm. de la sessió: 4/2014-15
Data: 04/12/2014
Horari: 21:00h
Lloc: El Gegant del Rec, Aula d’informàtica

Reunits en Assemblea extraordinària en Jaume Borràs ens explica com va anar la
darrera reunió que es va fer a Barcelona el passat 13 de novembre entre la
Generalitat, l'Ajuntament i els arquitectes de la Udg.
Assitents:
− Núria Ivern: Subdirectora General de Construccions, Manteniment i Equipaments de Centres
Públics
− Robert Fàbregas: regidor Ajuntament
− 4 tècnics de la Generalitat
− Francesc Bosch: tècnic de l'Ajuntament
− Gabi Barbeta, arquitecte responsable del projecte de la Udg
− Jaume Borràs, arquitecte tècnic Udg i membre de l'AMPA
Resumint:
Sobre la forma de construir-contractar: Els polítics van descartar desseguit la possibilitat de contractar
l'obra per parts i la intervenció en la construcció de persones provinents de programes d'ocupació,....
Sembla que hi ha alguna llei que no permet contractar la construcció d'una part de l'edifici sense finalitzarlo del tot (per evitar edificis buits i a mig fer que hem pagat entre tots). Per tant l'única opció que es
contempla és la contractació de mòduls acabats, siguin 3, 4 o els que siguin, però totalment acabats
desde fonaments fins a la pintura. En Robert va dir que podem utilitzar els programes d'ocupació per
l'arranjament del terreny i els exteriors.
Sobre el projecte arquitectònic: En fan modificacions, en resum: cal fer un únic pati, canviar orientació
aules a nord i sense inèrcia tèrmica, la distribució-relació entre tots els espais de l'escola cal que sigui
amb passadissos tancats, no s'accepta la coberta enjardinada.
En Gabi Barbeta es va comprometre a redistribuir tota la planta de l'escola per adequar-se a les seves
peticions i entregar-los-hi abans de 2 setmanes.

D'entrada valorem que la retallada ecològica, tot i ser-hi, no és molt greu ja que el
projecte segueix sent interessant des del punt de vista mediambiental. En canvi a nivell
social si que veiem una falta de voluntat i compromís per part de les dues
administracions.
En Jaume ens informa que en resposta a les demandes sorgides a la reunió, la Udg ja
ha retocat el projecte i l'ha enviat però no tenim constància de resposta alguna.
Com a Ampa creiem que, tot i estar totalment informats del dia a dia del projecte ja que
en Jaume hi asisteix com a arquitecte tècnic de la Udg, hem de fer sentir la nostra veu
per tal d'intentar estar presents de manera oficial en les reunions o decisions que es
prenguin al voltant del projecte. Per aquest motiu decidim d'entrada escriure a la
Generalitat i a l'Ajuntament amb el seguent contingut:
Text a l'Ajuntament
• Un preàmbol exlicant la voluntat de l'Ampa d'estar presents a les reunions i de
que som els impulsors i garants de que el projecte tiri endavant.
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Preguntar si, tal i com sen's va dir, s'ha inclòs en els pressupostos 2015 una
partida per a l'adeqació del terreny i per fer la valla delimitatòria i la contractació
de personal per a fer aquesta tasca.
Preguntar i recordar el compromís de l'adequació del vial, o canvi d'ordenament
dels carrers .

Text a la Generalitat
• Un preàmbol exlicant la voluntat de l'Ampa d'estar presents a les reunions i de
que som els impulsors i garants de que el projecte tiri endavant.
• Reclamar una resposta, després de que la Udg ja ha retocat l'avantprojecte
adequant-se a les demandes fetes a la reunió del 13/11.
• Reclamar dates concretes de quan s'encarregarà el projecte definitiu i es
començaràn les obres.
L'Anna Mas s'ofereix per el redactat d'ambdos escrits lo més aviat possible i
l'enviament es farà de moment, per via correu electrònic.
També creiem que dintre del possible hem d'intentar apretar per aconseguir que no es
perdi tota la vessant social del projecte, tot i que es prioritza de moment els escrits
reclamant la interlocució oficial entre l'Ampa i les administracions i l'inici del projecte.
D'altra banda, valorem molt positivament la proposta d'en Jaume de fer algun taller
participatiu amb les famílies per a construïr alguna estructura (cabana, bancs...) feta
amb maons d'adob, que prèviament haurien fabricat els alumnes a classe. Seria una
manera més d'anar explicant el projecte, concienciar de la ecologia i fer-ne partíceps a
l'escola, els nens i les famílies. L'estructura resultant quedaria pel pati.
Es preveu fer-ho per la primavera i en Jaume mateix ho gestiona.
S’acaba la reunió a les 22.45h aproximadament.
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