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La Mirada: més de 15 anys d'història d'una escola que encara no té edifici
La història de l'escola La Mirada està carregada
d'endarreriments i contratemps, i el darrer podria ser el
contenciós administratiu presentat per Adenc i SOS
Volpelleres i que ha a sigut admès a tràmit. Més de 15 anys
després que la Generalitat mostrés la intenció de construir el
centre, l'edifici encara no és una realitat. La previsió, a
l'espera d'aquest contenciós, és que l'escola estigui enllestida
per al curs 2023-2024. Cugat Mèdia recull aquí els fets més
destacats en el camí que ha fet aquest centre.

El mapa de la zona on s'ubicarà l'edifici de La Mirada / Foto: Arxiu Ràdio Sant Cugat
Setembre 2005: Abans de tenir enllestida l'onzena escola pública del municipi (Ciutat d'Alba), el departament
d'Educació de la Generalitat assegura que la dotzena escola (La Mirada) estarà construïda "com a màxim,
abans del 2010".
Febrer 2016: L'Ajuntament anuncia l'inici de l'activitat de la dotzena escola de cara al curs 2016-2017 amb dos
mòduls al costat de L'Olivera. Les AMPA es mostren satisfetes pel reconeixement de la necessitat d'un nou
centre educatiu per part del departament d'Ensenyament, tot i que lamenten que la falta de previsió obligui els
infants a començar el curs en mòduls. En canvi, el col·lectiu Educació Viva Sant Cugat critica la poca
transparència en la selecció de l'equip directiu de l'escola i la falta de compromís del consistori quant a la
constitució d'un centre de metodologia viva a la ciutat. El nou centre hauria de donar resposta a la proliferació
de 'cursos bolets' a la ciutat.
Març 2016: Es dona a conèixer el projecte educatiu de la nova escola i es demana la col·laboració de les
famílies per acabar de definir-lo. La base de la metodologia estarà centrada en la gestió de les emocions, les
intel·ligències múltiples, l'expressió oral, el treball cooperatiu, el plurilingüisme i els projectes
pluridisciplinaris. Educació Viva s'hi mostra en contra amb una cassolada i un manifest.
Maig 2016: El ple municipal cedeix a la Generalitat els terrenys del costat de L'Olivera, a Volpelleres, per
ubicar-hi els mòduls de la nova escola.
Setembre 2016: Després de tres anys de reivindicacions, una quarantena d'alumnes de P3 dividits en dues
línies estrena la dotzena escola pública, batejada provisionalment com a Escola Nova. Dos mòduls al costat de
L'Olivera acullen el nou centre, a l'espera que la Generalitat faciliti la data de construcció de l'edifici definitiu.
La primera ubicació prevista era al costat del nou Institut Leonardo da Vinci, al carrer d'Alfons d'Aragó, a
Volpelleres.
Juny 2017: El ple aprova una modificació del pressupost municipal per permetre que l'Ajuntament avanci els
diners de la construcció de l'edifici definitiu de l'escola, ja batejada amb el nom La Mirada. El cost previst
inicial és de 6,5 milions d'euros. 500.000 euros són assumits pel consistori aquest mateix any i per als sis
milions restants s'haurien de buscar recursos externs per no comprometre altres inversions. Això implicaria
signar un acord amb la Generalitat perquè els diners avançats fossin retornats en un 80%. El 20% restant seria
assumit pel consistori, tot i no ser competència municipal.
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Setembre 2017: La Generalitat aprova un pressupost de 5,2 milions d'euros que es completarà amb els 500.000
euros que avançarà l'Ajuntament. En aquest moment, es va preveure que les obres arrancarien el setembre de
2018 i que el centre entraria en funcionament el curs 2019-2020. El conveni de col·laboració entre el consistori
i la conselleria d'Ensenyament es formalitza el desembre de 2017. El conveni acorda el retorn del 80% de la
inversió per part de la Generalitat durant els anys 2020, 2021 i 2022.
Setembre 2018: L'Escola La Mirada comença el curs amb una setmana de retard per culpa del retard en la
instal·lació de més mòduls provisionals per acollir els nous alumnes del centre. L'Ajuntament es compromet a
crear una comissió de seguiment per garantir que el retard en l'inici de curs no es repeteixi l'any següent. A
més, el departament d'Ensenyament accedeix a la petició de les famílies d'ampliar el pati del centre 331 metres
quadrats més.
Juliol 2019: S'anuncia un retard de com a mínim dos cursos en la construcció del nou edifici de La Mirada.
Tot i la incorporació de nous mòduls al costat de L'Olivera, l'AFA del centre recorda que no hi ha gaire marge
per seguir creixent de forma provisional en l'emplaçament actual. Durant l'estiu, el recinte de l'escola s'amplia
amb la construcció de dos mòduls nous i gairebé mil metres quadrats per encabir els 75 alumnes nous del curs
vinent.
Octubre 2019: L'inici de la construcció de la nova escola s'endarrereix una vegada més, en aquest cas, un
mínim de tres cursos. L'Ajuntament ha de refer els tràmits urbanístics i de projecte per desplaçar l'edifici uns
metres per seguretat, ja que un informe tècnic va concloure que no es podia edificar on estava previst perquè
hi havia una distància inferior a 250 metres amb les vies de Renfe. Així doncs, el nou edifici no serà una
realitat com a mínim fins al curs 2022-2023.
Desembre 2019: Es decideix dividir l'escola en dos espais per garantir el seu creixement en mòduls els propers
tres cursos, fins a tenir l'edifici definitiu. Amb l'inici de la construcció endarrerida fins al 2021, es calcula que
el centre creixerà fins als gairebé 500 alumnes, els quals és impossible que càpiguen als equipaments actuals
del centre. Així, a partir del curs vinent, La Mirada hauria d'ocupar també l'esplanada ubicada davant de
L'Olivera. Aquesta decisió suposa una pèrdua d'esbarjo pel barri, la qual cosa ha fet posicionar-s'hi en contra a
l'Associació de Veïns de Volpelleres. L'AFA de La Mirada tampoc es mostra a favor de la solució. Finalment,
es confirma el trasllat de la zona d'esbarjo per ubicar els nous mòduls on hi havia el parc infantil.
Febrer 2020: La Mirada s'ubica 200 metres més lluny d'on estava previst en un inici, encara al Bosc de
Volpelleres, per complir la normativa de la distància mínima que ha de mantenir l'equipament amb les vies del
tren. A falta de l'aprovació d'aquest nou projecte, es calcula que aquesta reubicació suposa un sobrecost a les
obres, que haurien de començar el juliol de 2021.
Juny 2020: L'Ajuntament es compromet a trasplantar els arbres més significatius del bosc de Volpelleres que
no es puguin mantenir dins del recinte de La Mirada a la primera ubicació que hi havia prevista pel centre, al
costat del nou Institut Leonardo da Vinci. Amb aquest propòsit, es destina una partida de 53.000 euros del
pressupost d'inversions del barri Centre Oest. El consistori també anuncia que plantarà nous arbres per
compensar els que s'hagin de talar.
Octubre 2020: La plataforma SOS Bosc Volpelleres fa una recollida de més de 3.300 signatures per exigir el
replantejament de l'emplaçament de l'escola. Des del consistori, es desmenteix l'afirmació de la plataforma
ecologista sobre la tala de més de 600 arbres, i s'aclareix que les obres només impliquen la tala d'uns 60 pins.
L'AFA
de La Mirada emet un comunicat on qualifica de desproporcionada i demagògica la campanya dels
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ecologistes.
Novembre 2020: En resposta a les al·legacions presentades per Sos Bosc Volpelleres, l'Ajuntament accedeix a
desplaçar l'edifici UNS 15 metres al nord per evitar la tala d'una desena de roures. L'AFA es mostra
preocupada per si es torna a endarrerir el projecte. Les entitats SOS Bosc Volpelleres i ADENC es mostren
insatisfetes amb el desplaçament de 15 metres de l'edifici i insisteixen que el projecte malmetrà sense remei
l'entorn natural.
Desembre 2020: El ple aprova la modificació del plantejament per ubicar l'equipament al parc del Bosc
Volpelleres, que finalment es desplaça 19 metres per minimitzar l'impacte sobre una zona d'arbres. Des del
consistori s'insisteix que l'escola s'ubica així en una pineda jove, d'uns 20 anys, que a més serà replantada, i el
recinte de l'escola suposa menys del 6% del total del bosc (6.600 metres quadrats).
Gener 2021: Surt a la llum un informe desfavorable sobre la modificació puntual urbanística que havia de
permetre la construcció de La Mirada realitzat per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de
Barcelona (OTAA). L'escrit posa de manifest que l'Ajuntament no ha presentat ubicacions alternatives per a la
construcció de l'equipament i insta a tenir en compte els impactes mediambientals del projecte.
Febrer 2021: La comissió territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona dona llum verda a la
modificació del plantejament del projecte aprovada provisionalment per part del ple de Sant Cugat. Les
plataformes ecologistes amenacen d'aturar el projecte presentant un contenciós.
Abril 2021: La Generalitat aprova la modificació del conveni d'execució d'obres pel qual assumirà com a
màxim 5,2 milions d'euros del cost de la construcció. La resta, que supera el 8 milions d'euros, els posarà
l'Ajuntament, que s'encarregarà de la construcció i avançarà la totalitat de la inversió.
Juliol 2021: El nou edifici ja té projecte executiu, que s'aprovarà inicialment al ple municipal d'aquest juliol.
La construcció tindrà una superfície de prop de 5.000 metres quadrats, uns 2.300 de porxos i gairebé 5.000
d'exteriors. Serà un edifici amb espais polivalents per adaptar-se al projecte pedagògic i a les necessitats de
l'alumnat i integrat a la natura, dins del Bosc de Volpelleres. El projecte segueix el calendari previst, amb
l'inici d'obres el gener de l'any que ve i l'entrada en funcionament el curs 2023-2024. I la inversió serà de més
de 8,8 milions d'euros, 5,2 dels quals els aporta la Generalitat i la resta (3,6 milions) l'Ajuntament. De la seva
banda, la campanya de SOS Bosc Volpelleres supera les 20.450 signatures de suport a les seves peticions.
Octubre 2021: Les entitats ecologistes Adenc i SOS Volpelleres anuncien que el TSJC ha admès a tràmit el
contenciós administratiu que pretén evitar l'ubicació del nou edifici de l'escola dins els terrenys del bosc de
Volpelleres. Adenc avança que a finals d'octubre presentaran la demanda amb la petició de mesures cautelars
que volen evitar la licitació de les obres per part de l'Ajuntament. Aquest anunci arriba el mateix dia que el ple
municipal ha aprovat de manera definitiva el projecte d'obres del nou edifici.
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