
LA SÍNDICA RECOMANA RESOLDRE SENSE MÉS 

DEMORA EL GREU PROBLEMA DE CONNEXIÓ A 

INTERNET QUE PATEIX UN INSTITUT DE NOU BARRIS 

L’IES Pablo Ruiz Picasso no pot fer activitats on line i han hagut de renunciar al 

programa 1x1 d’ordinadors a les aules perquè només disposa d’una amplada de 

banda de 0,7 megues 

La situació fa anys que dura i Vilà ha resolt que la manca d’aquests recursos 

restarà competitivitat als alumnes en un futur i és un greuge respecte a la resta de 

centres de la ciutat  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomanat a l’Ajuntament 

de Barcelona que vetlli per tal que el Consorci d’Educació posi els mitjans necessaris per 

solucionar, sense més demora, el greu problema de connexió a Internet que pateix l’IES 

Pablo Ruiz Picasso, de Nou Barris, i que impedeix fer les tasques educatives i 

administraves. La defensora sosté que la manca d’aquests recursos és un factor que 

restarà competitivitat als alumnes en un futur. 

Fa uns mesos, la defensora va rebre una queixa col·lectiva dels 45 professors en la qual 

exposaven la seva preocupació per una situació que viuen des de fa anys –els promotors 

de la reclamació diuen que porten fent gestions amb el Consorci i l’Ajuntament des de 

l’any 2008-- i per la manca de resposta efectiva per part dels responsables autonòmics i 

municipals. Els docents creuen que els alumnes d’aquest institut, situat en una zona molt 

vulnerable, pateixen un greuge important perquè no tenen els mateixos recursos que 

altres centres de la ciutat. 

Sense concretar solucions ni terminis 

El centre té 110 ordinadors i 350 alumnes però només disposa inexplicablement d’una 

amplada de banda de 0,7 megues, quan a la mateixa zona de la ciutat es pot arribar a 100 

megues. Aquesta situació no els permet fer activitats on line i han hagut de renunciar al 

programa 1x1 d’ordinadors a les aules. A més, aquesta mancança els suposa una gran 

limitació per desenvolupar les tasques administratives. 



Tot i que hi ha voluntat, interès i una gran preocupació per part del Consorci d’Educació a 

buscar una solució al problema, de l’informe municipal se’n desprèn que la situació no es 

resoldrà amb facilitat. No es concreten les vies de solucions, ni els operatius necessaris, 

ni els terminis. En conclusió, no sembla que el Consorci tingui clar com ha de resoldre el 

problema.  

La síndica ha resolt que la manca de connexió a Internet és un perjudici per a la qualitat 

de l’ensenyament i per a la igualtat d’oportunitats dels alumnes de l’institut. I afirma que no 

s’està donant compliment a la Llei d’educació quan diu que en aquesta etapa s’ha 

d’orientar els joves perquè adquireixin competències bàsiques i se’ls ha de facilitar la 

incorporació als estudis superiors i a la vida adulta. 

La defensora dóna la raó als professors que se senten discriminats per no poder participar 

en programes europeus o, senzillament, per no poder utilitzar els avantatges de l’era 

digital en la formació i per portar a terme les tasques administratives. Vilà considera que 

l’actuació municipal és insuficient i que no estan posant els mitjans necessaris per 

reconduir la situació. En l’informe que ha fet arribar al consistori, la síndica també 

suggereix que el Districte s’interessi pel problema de l’IES Pablo Ruiz Picasso, s’hi 

impliqui i treballi per la solució immediata. 

Vilà va fer arribar la seva resolució a l’Ajuntament i al Consorci d’Educació el passat 11 de 

juny. El 29 de juny, el consistori es va limitar a contestar que s’està amatent per tal que el 

més aviat possible s’apliquen les mesures que posaran remei a la problemàtica. 


