
 
Bona tarda alcalde, regidores i regidors. 
 
Aprofitant la moció conjunta que presenteu tots els grups municipals, que tracta de la 
conversió de l’edifici antic de l’escola Lola Anglada en un institut de secundària 
nosaltres, AMPA i la comunitat educativa de la que formem part volem expressar la 
nostra opinió. 
 
M’agradaria començar recordant el perquè ara aquest edifici està buit i els alumnes 
de l’escola estan en un nou edifici, a l’altre banda de la riera Canyadó dins el parc de 
ca l'Arnús. 
 
La construcció de la nova escola Lola Anglada no és un tema oportunista ni molt 
menys, ni recent. Un edifici de 84 anys,  la rehabilitació del qual se’n parla des de fa 
llargs anys però on no s'hi ha fet res perquè la intervenció havia de ser integral. Al 
2008 comença a prendre forma la construcció d’una nova escola al parc de Ca 
l’Arnús que, després de diverses modificacions i diverses reunions (totes elles 
documentades), ha acabat sent una escola de 2 línies on a hores d’ara ja hi tenim 
tots els alumnes. 

 

L' idea  del nou edifici del Lola Anglada neix de la necessitat de  poder fer la reforma 
de l’edifici antic però  amb el pas del temps i els estudis de les necessitats escolars 
finalment es planteja com a institut-escola, ubicant l’institut en l’edifici antic. 
 
Nosaltres creiem que aquest projecte és necessari, d’això no en tenim cap dubte: 
 
Primer perquè les necessitats escolars de places de secundària a Badalona van en 
augment. D’això segur que el departament d’estadística us en ha aportat les dades. 
Entre les dues escoles públiques de la zona 6,  a partir dels alumnes que actualment 
cursen 5è de primària, hi ha tres línies.  Una bona manera de solucionar el problema 
és rehabilitant i adaptant aquest edifici per oferir aquestes places tant necessàries. 
El bloc de pisos de l’antiga caserna s’ha omplert de famílies amb fills en edat escolar, 
el solar del cristall s’urbanitzarà i farà que augmenti la demanada de places escolars 
a la zona. 
Els instituts que tenim adscrits son l’Albéniz i el Pompeu Fabra, tots dos queden per 
sobre  la barrera de l’autopista que parteix la nostra ciutat en dos. Als quals no hi ha 
cap transport públic que, tot i les reiterades demandes, tingui un recorregut que hi 
acosti els alumnes. És per això que ara és el moment de crear un institut  en aquesta 
zona i vostès tenen l’obligació d’oferir aquestes places públiques. 
 
Segon perquè tot i que l’antiguitat de l’edifici i l’arquitectura que l’han fet esdevenir 
un edifici històric catalogat dificulti el projecte de rehabilitació, és aquest també el 
motiu pel qual ha de ser conservat i quina millor manera de fer-ho que mantenir-lo 
com a equipament educatiu tal com va ser concebut des dels seus inicis. Tots sabem 
que si es deixa un edifici buit alguns anys sense mantenir-lo, el deteriorament és 
cada cop més gran i converteix el cost econòmic del projecte en més elevat. En 
aquest punt senyors regidors i regidores d’aquest ajuntament és vostre la 
responsabilitat de que això no passi i que tot el procés necessari comenci ara. 
 

Per concloure volem que la moció que avui presenten tots els grups municipals 
serveixi, al nostre parer, per diverses coses: 
 



 1. Per posar en valor l’escola Lola Anglada , tot el procés que ha portat a la 
construcció de la nova escola i a la consciència de la necessitat de tenir un institut a 
la zona. 
 2. Per ratificar les necessitats educatives a la zona, que ja es van detectar al 
consell escolar del període 2007-2011 i que va culminar amb la signatura entre 
l’ajuntament i la generalitat del protocol de secundària i d’estudis post-obligatoris a la 
ciutat en data 24 de novembre de 2010. 
 

 3. Per implicar a tots els grups polític en la defensa i lluita pel nou Institut. 
 
Voldriem afegir també que no ens agrada la data que figura a la moció per començar 
el nou institut ja que és en el curs escolar 2015-2016 quan els alumnes de la tercera 
línia escolar el necessiten, però que ho acceptem si això comporta una major força 
per defensar el projecte. 
 
 Així mateix reclamem en paral�lel a l’aprovació de la moció els següents punts: 
 

  * Que el govern de la ciutat porti a la propera Taula Mixta de 
Planificació la present moció, que la defensi en tots els seus termes i que es doni 
compte a la comunitat educativa del Lola Anglada i al Consell Escolar Municipal de 
les seves gestions. 
 

  * Que el partit que està  al Govern de la Generalitat defensi aquesta 
moció i els seus termes davant la Conselleria d’Ensenyament i que es doni compte a 
la comunitat educativa del Lola Anglada i al Consell Escollar municipal de les seves 
gestions 
 

* Que la resta de grups defensin aquesta moció al si dels seus grups 
parlamentaris, de tal forma que el nou institut per a la zona educativa 6 de 
Badalona sigui una prioritat per a tots ells. 

 
 

Això esperem de tots vostès. Moltes gràcies! 
 


