MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) SOBRE EL TRASLLAT DE L’ESCOLA PASÍFAE
Fa molts anys que s’allarga el conflicte a l’Escola Pasífae i les famílies encara no veuen
que les solucions plantejades i les condicions de les mateixes avancin. Després d’un
cicle de lluites i promeses per part dels governs autonòmics i municipals, la situació
que envolta l’absorció de l’Escola Pasífae per part de la Sant Jordi continua generant
moltíssims dubtes i incerteses. Malgrat aquesta situació de manca d’informació sobre la
data de l’inici de les obres i la finalització de les mateixes, el govern autonòmic ha
anunciat que manté el calendari de trasllat de l’escola Pasífae a la Sant Jordi per
aquest 2014. Considerem que no s’estan complint les condicions promeses i ens
temem que traslladin tots els nens i nenes de la Pasífae a la Sant Jordi sense el nou
edifici, fet que no podem permetre si volem garantir un trasllat en condicions.
El gruix dels dubtes es deriven del pressupost de la Generalitat per aquest 2014, que
sols contempla una inversió de 211.000 euros del total d’ 1,8 milions en els que està
pressupostada l’obra. La promesa del Departament era que el trasllat es fes amb
garanties de que l’ampliació de l’escola Sant Jordi estaria llesta per tal d’afrontar el
curs 2014/2015 en un sol centre. Aquesta incertesa s’agreuja encara més quan
s’acosta el període de preinscripcions on ja no serà possible triar l’Escola Pasífae.
La voluntat de la moció és ben clara i senzilla: evitar que el trasllat de tot l’alumnat es
faci sense les garanties corresponents i evitar que els alumnes i els mestres s’hagin de
trobar en una situació de precarietat que, a totes llums, generarà no pocs conflictes. És
en aquest sentit que considerem i proposem que aquest trasllat no es faci efectiu fins
que l’ampliació estigui feta, acabada i organitzada per la comunitat educativa. Per tant,
que es continuï utilitzant l’actual Escola Pasífae fins que aquest trasllat no sigui
realitzable amb les condicions esmentades, encara que es contradigui amb el calendari
proposat inicialment per part del Departament.
Per tot això el grup municipal de la CUP proposa al ple l’aprovació del següents
ACORDS:
1. Que el trasllat de l’Escola Pasífae a l’Escola Sant Jordi no es realitzi fins que
l’ampliació d’aquest darrer centre s’hagi realitzat i, per tant, seguir el curs 2014/2015
amb les dues escoles fins que les condicions i garanties del trasllat siguin les òptimes i
s’acordin amb la comunitat educativa.
2. Traslladar aquesta voluntat municipal al Departament i el conjunt de la comunitat
educativa de les escoles Pasífae i Sant Jordi.

