
MOCIÓ PER IMPULSAR REFORMES URBANÍSTIQUES I 

D’ADEQUACIÓ DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE GIRONA 

 

Girona, ciutat que exerceix de capital i que té el nombre més alt d’habitants 

de les comarques gironines, disposa d’un elevat nombre de centres docents 

públics que van des de les escoles bressol fins als centres d’educació 

especial. La legislació estableix diverses competències entre les 

administracions pel que fa al manteniment i conservació dels seus edificis. 

Els Ajuntaments tenen preeminència pel que fa a l’educació infantil i 

primària. Entre les funcions municipals hi ha les despeses anuals per cobrir 

el dia a dia com els contractes de manteniment i manteniment preventiu, 

pintura, etc; les actuacions que calgui realitzar degut a avaries i 

reparacions; i les petites obres de millora acordades amb els centres i 

programades dins de l’activitat, sempre segons els recursos dels quals es 

disposa. 

La responsabilitat administrativa en aquesta matèria ens exigeix la 

coordinació entre els diferents àmbits que hi intervenen per tal d’actuar 

amb eficàcia i eficiència en benefici dels usuaris dels serveis educatius. La 

taula mixta Ajuntament-Departament d’ensenyament és el marc adient, 

com s’ha fet fins ara, per a la cooperació. La subdirecció general de 

construccions escolars de la Generalitat té atribuïdes la funció de coordinar 

el programa de construcció de nous edificis per a centres docents i també 

les ampliacions, adequacions i reformes dels centres existents, així com 

coordinar els programes anuals d’obres de reforma, ampliació i millora 

(RAM) i instal·lacions dels centres docents. En aquest sentit, el Parlament 

de Catalunya va instar el Govern en resolució novembre de 2016 a ampliar 

les dotacions econòmiques anuals per a les obres destinades al millorament 

dels centres educatius i disposar-ne la destinació d’acord amb els 

ajuntaments. 

Cada escola és un món i amb unes necessitats específiques per a cadascuna. 

Pedagògicament hi ha un treball ingent de mestres i educadors/es i una 

participació de la Comunitat Educativa, en molts casos encomiable. Però 

l’estat dels edificis incideix en el desenvolupament de les activitats 

educatives que s’hi porten a terme i la satisfacció del dret a l’educació 

demana garanties d’un servei de qualitat. I això s’aconseguirà amb la 

col·laboració de tota la comunitat educativa i de manera molt especial, de 

l’administració educativa tenint en compte que amb els anys s’han de 

prendre mesures per una adequació a les diferents normatives: pel canvi de 

la franja d’edat (educació infantil i primària a partir dels 3 anys), per la 

flexibilitat dels estudis (necessitats de més aules), per la supressió de 

barreres arquitectòniques i per l’accessibilitat o dels desplegament 

curricular. Tenim escoles des de fa molts anys. Per exemple, l’escola 

Eiximenis, que celebrà el centenari el 2008 i que tothom coneixia com a 



col·legi de Carme Auguet, va ser el primer centre femení de la ciutat. Els 

nois hagueren d’esperar l’any 1911 per disposar del Grup Escolar Bruguera. 

Aquestes dues escoles eren les escoles de pràctiques de l’Escola Normal. El 

col·legi Verd, del 1933, conegut com a col·legi Lorenzana, també 

anomenat escola Ramon Turró; o l’escola de Montjuïc, dedicat al poeta 

Ignasi Iglesias, inaugurat pel president Macià el setembre de 1933, que va 

esdevenir un centre modèlic i símbol de la Girona republicana (arquitectura 

racionalista: edifici assolellat, clar, espaiós, amb pati). Fer esment també de 

l’acte de posar la primera pedra el 1938 de l’escola Prat de la Riba (avui 

Anexa-Joan Puigbert) a les Pedreres, amb la presència del President Lluís 

Companys, que no es va materialitzar per causa de la guerra. L’escola de 

Santa Eugènia del 1939 i escoles més recents: Àgora, Balandrau (mòduls 

prefabricats), Carme Auguet, Cassià Costal, Domeny, Bosc de la Pabordia 

(mòduls prefabricats), Font de la Pòlvora, Josep Dalmau Carles, Marta 

Mata, Migdia, Montfalgars, Pericot, Pla de Girona, Taialà, Vila-Roja. Les 

escoles bressol de Girona són La Baldufa (Germans Sàbat), Cavall Fort 

(Font de la Pòlvora), El Pont (Pont Major), El Tren (Sant Narcís),Garbí 

(Palau), l’Olivera (Montilivi), la Devesa i les llars d’infants de la 

Generalitat El Tarlà (Can Gibert del Pla-Sta Eugènia) i Sant Ramon Nonat 

(Barri Vell-Montjuïc) i les escoles d’educació especial Font de l’Abella i 

Palau. A més dels centres municipals propis. 

Aquest, per tant, és un tema d’especial importància i interès de la gran 

majoria de gironins i gironines, cosa que fa que sigui imprescindible una 

planificació ben pensada a mig i llarg termini. Aquesta planificació ha de 

ser duta a terme de manera dialogada entre els diferents agents implicats 

(les escoles, l’Ajuntament i la Generalitat). Si bé l’Ajuntament ja porta a 

terme un manteniment programat, es realitzen tasques preventives i de 

millora de manera constant i activa, existeixen problemes de més 

envergadura als quals convé fer-hi front mitjançant un pla integral amb la 

col·laboració del Departament d’ensenyament i d’altres institucions. 

Entenem que cal una planificació per un període determinat –proposem deu 

anys-, amb la participació de tècnics municipals i del Departament. 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

1. Fer la reserva de sòl necessari per a la construcció definitiva de les 

actuals escoles provisionals, amb el vist-i-plau del Departament 

d’ensenyament. Sempre i quan la comunitat educativa i les famílies 

que en formen part hi estiguin d’acord. 

 

2. Fer una auditoria ambiental i general a tots els centres educatius de 

la ciutat, amb propostes de millora, si s’escau, tal com promou 

Unicef dins el programa de les Ciutats amigues de la infància 



mitjançant anàlisi d’aigües, sorolls, qualitat de l’aire, exposicions 

electromagnètiques i toxicitat de materials, homologació jocs, 

seguretat i vigilància (incendi, robatori, emergències, vigilància 

exterior i camins segurs), neteja i reciclatge 

 

3. Proposar un conveni de col·laboració Ajuntament-Generalitat, amb 

la participació de la Diputació, on s’hi reflecteixi les propostes de 

millora (ampliacions, adequacions i reforma) dels centres docents on 

es tinguin en compte, entre d’altres:  

-Supressió de barreres arquitectòniques (rampes, lavabos i ascensors) 

-Eficiència energètica (tancaments, calderes, calefacció i 

climatització) 

-Pla integral de pintura (exterior i interior) 

-Nous equipaments (sala polivanet, wc pati, cobriment patis) 

-Zones d’esbarjo (jocs nous, renovació sòl, tanques) 

 

4. Elevar les propostes al Departament d’Educació de la Generalitat, la 

Diputació, el Consell comarcal i als centres educatius de la ciutat 

 


