
ASSEMBLEA INFORMATIVA DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA LOLA 
ANGLADA DE BADALONA 

 Dijous, 13/10/2011 

 Assistents: 

- Núria Aparicio (Presidenta AMPA) 

- Araceli Benito (Vice-Presidenta AMPA) 

- Antonio Soriano (Director Escola) 

- Montserrat Juárez (Coordinadora del districte I Centre) 

- Aniceto Ramírez (PSC) 

- Carles Sagués (ICV-EU) 

- Juan Fernández (PP: Regidor d’Educació)  

- Pedro Jesús Fernández (President AVCanyadó) 

S'han tractat els següents temes: 

-Termini d'inici de les obres de l'escola. 

-Canvi en el sentit de circulació i zona semi-peatonal del carrer Jacinto Benavente. 

-Projecte de construcció  d'una rotonda  

-Projecte de construcció d'una biblioteca a la zona. 

  

1)Des de l'AMPA s'exposa que el projecte de construcció de l'escola nova es va veure 
aturat degut a la manca de pressupost per fer les dues fases restants (2ª i 3ª fase) de 
cop, tot i que ja s'havia aprovat el projecte i que si s'haguessin complert els terminis 
(inici gener de 2011i finalització entre setembre – octubre) s'esperava que ja estaria 
acabada ara. 

 Els diferents grups polítics assistents a la reunió estan d'acord en la necessitat de l'inici 
urgent de les obres, i reconeixen la responsabilitat de transmetre-ho així davant del 
parlament. Així mateix veuen la necessitat d'un Institut-escola a la nostra zona. 

 A partir del proper 20 de desembre la Generalitat presenta els pressupostos pel 2012 i 
a partir d'aquí es sabrà si podem esperar veure algun canvi en els propers mesos. 

 D'altra banda, el Sr. Juan Fernández, Regidor d'Educació, ha informat de que la 
Direcció de Serveis Territorials ha aprovat començar les obres i que ell preveu un 
termini d'execució entre febrer i març de 2012, informant-nos també que la llicència 



d’obres atorgada per l’Ajuntament de una caducitat d’inici d’un any a partir de quan va 
ser concedida (febrer de 2011), tot i que ell parla només d'una segona fase, i que per 
tant, suggereix, s'hauria de demanar des de l'AMPA i AV que de cara als pressupostos 
per el proper any s'inclogui el projecte per una tercera fase. 

                                                                                    

En aquest punt, la vice-presidenta de l’ampa, posa en coneixement del regidor 
d’educació que el senyor Jordi Roig (director general de centres públics de la 
Generalitat) ens va informar que les obres consistirien en les dues fases restant juntes 
(2a i 3a fase) ja que la segona fase és un edifici de planta baixa i pis per fer una escola 
sencera d’una sola línia i la 3a fase és un segon pis. 
La necessitat de veure que la partida pressupostària amb el nom de la nostra escola 
augmenti el seu import és perquè actualment no hi ha tots els diners necessaris i ja 
publicats en la licitació on s’adjudicava la empresa constructora. 

Des de l'AMPA es manifesta la necessitat de concienciar per mobilitzar-nos i seguir fent 
pressió tant des de l'AMPA com de les AAVV.  

Es proposa de tornar-nos a reunir un cop hagin sortit els pressupostos per al 2012, 
tant si no hi consta el projecte de l'escola, per seguir fent pressió, com si hi ha un 
projecte d'inici d'obres, per poder-ne fer un seguiment. 

 2) Es planteja la manca de seguretat vial en l'entrada i sortida de l'escola, i per aquest 
motiu es presenta la proposta d'un canvi en el sentit de la circulació del carrer Jacinto 
Benavente i la transformació del carrer en una zona semi-peatonal.  

Es construirà una plaça al lateral de l'escola i es proposa que els accessos a l'escola es 
facin des de la mateixa plaça. 

 3) Des de l'Associació de Veïns de Canyadó s'exposa que hi havia un projecte de 
 realització d'una rotonda que es va aprovar el 2004, i que es va aturar, i demanen 
revisar novament aquest tema. La sra. Montse Juárez explica que els motius van ser 
un encariment progressiu del projecte a mesura que s'anava perfilant, fins que es va 
arribar a desestimar. Sembla ser que aquest tema torna a estar en estudi, tot i que es 
plantegen altres possibles solucions. 

4) El projecte de la construcció d'una biblioteca a la nostra zona ja havia entrat dins 
dels pressupostos i s'havia de dur a terme, però finalment es van destinar aquells fons 
per a un altre projecte, de manera que es manifesta la necessitat de seguir insistint 
sobre aquest tema. Des dels diferents grups polítics es recolza aquesta necessitat. 

  

  

Badalona, 13 d’octubre de 2011 

 


