
Benvolguts/Benvolgudes,  
 
A l'espera de rebre la proposta completa sobre la possibilitat de que l'escola Entença 
s'ubiqui de manera definitiva a l'interior d'Illa de Paula Montal i sense haver compartit encara 
la informació amb tota la comunitat, volem fer arribar unes primeres impressions sobre la 
proposta que ahir ens vau plantejar: 
 
La proposta d'ubicació és clarament insuficient en termes d'espai i metres i a priori no ens 
sembla acceptable.  
 

- De totes les propostes d'ubicacions definitives que heu fet, des que vau qüestionar 
que la nostra ubicació definitiva fós La Model (ubicació definitiva amb la qual vam 
néixer) aquesta, exceptuant l'edifici Londres-Villarroel, és la que ofereix una pitjor 
proposta en termes de solar i espai exterior.  

 
 

- Aquesta proposta incompleix el compromís que vau assumir quan vau qüestionar 
que la nostra ubicació definitiva era la Model. En aquell moment us vau comprometre 
que la ubicació definitiva de les dues escoles, fós quina fós, seria equiparable en 
solar i condicions. El que ahir vau proposar trenca de ple aquest compromís, ja que 
ens heu posat sobre la taula un espai que no té ni 2.000 metres quadrats (amb un 
pati de 1000m2), mentre que el solar de la model tindrà uns 4.500 metres quadrats, 
(amb un pati destinat a l’escola d’uns 1700m2) 

- La proposta plantejada incompleix a més la mitjana de la resta d'escoles de 
l'Eixample. No ens fixem ni en els criteris de la Generalitat ni en les condicions 
d'escoles d'altres districtes. Mirant únicament el nostre districte, la proposta que feu 
ens situa molt per sota de la mitjana.  

- La proposta planteja que disposarem més espai en la ubicació provisional a la 
model, on tot apunta que tindrem un espai d'uns 3.000 metres quadrats (en línia amb 
el que tenen la resta d'escoles del districte), que no en la ubicació definitiva. La qual 
cosa és un contra-sentit.  

- Per últim, el que ens esteu posant sobre la taula és passar per dos trasllats, haver de 
conviure amb el procés de transformació de la model durant mínim 4 anys, per 
acabar marxant a una ubicació definitiva que no té ni 2.000 metres quadrats.  

- Tot això genera un greuge comparatiu inadmissible amb una altra escola que va 
néixer un any després que la nostra i que heu decidit que ocupi el lloc que estava 
compromès per a la nostra escola. En aquest sentit volem recordar que la nostra 



escola va néixer abans, que tenia el seu espai definitiu a la Model. I ni que fós per 
antiguitat hauria de tenir certa preferència/deferència.  

 
No hem sostingut una situació insostenible durant tots aquest anys, ni hem patit tot el que 
hem patit, perquè a aquestes alçades ens poseu sobre la taula una proposta com aquesta.  
 
Per tot això, us convidem a que pugueu replantejar la vostra proposta inicial perquè 
compleixi amb el parlat al llarg de tot aquest temps.  
 
Per últim, ens consta que avui la regidora d'Educació ha fet arribar als grups municipals que 
s'ha comunicat a l'Escola Entença quina serà la seva ubicació definitiva. Això incompleix el 
que ahir vam acordar i a l'hora posa de manifest la creença de que havent comunicat 
aquesta proposta, s'ha resolt la qüestió de l'ubicació de l'escola, obviant el que n'hem de dir 
la comunitat.  
 
Quedem a l'espera de rebre una proposta millorada la setmana vinent per poder-la 
compartir amb la resta de la comunitat.  
 
Cordialment 
 
 
 
 
 


