
ACCEPTADA LA PROPOSTA DE LA SÍNDICA DE 

COMBINAR L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA LA MAR 

BELLA AMB L’ENGRANDIMENT DE LA PLAÇA DE 

SANT BERNAT CALBÓ COM A ESPAI VEÏNAL 

La síndica va supervisar, des del març de l’any passat, una queixa d’una família 

contra la decisió del Consorci d’Educació de Barcelona d’ampliar l’escola del 

Poblenou una línia més per manca d’informació i de projecte 

La intenció del consistori era comprar l’edifici de l’església de Sant Bernat 

Calbó, tancat i propietat de l’Arquebisbat de Barcelona, per fer-ho; la decisió 

contraposava amb l’interès del barri a destinar la zona a usos ciutadans 

Barcelona, 16 de març del 2017. – L’Ajuntament de Barcelona ha acceptat la 

recomanació de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, de 

combinar l’ampliació de l’escola La Mar Bella amb l’engrandiment de la plaça de Sant 

Bernat Calvó com a espai veïnal, al barri del Poblenou. 

La síndica va supervisar, des del març de l’any passat, una queixa contra la decisió del 

Consorci d’Educació de Barcelona d’ampliar, de manera unilateral, l’escola una línia 

més. Segons la persona reclamant, l’escola no disposava d’aules, ni d’espai per al 

menjador, ni pati suficient per acollir una nova línia. 

La intenció del consistori era comprar l’edifici de l’església de Sant Bernat Calbó, 

tancat i propietat de l’Arquebisbat de Barcelona, per ampliar l’escola. 

El motiu de la queixa era que les famílies estaven patint un greuge per part del 

Consorci d’Educació i l’Ajuntament perquè es volia ampliar una línia el centre sense 

haver comptat amb elles i, en el moment de presentar la reclamació, ni s’havia 

materialitzat la compra ni hi havia projecte arquitectònic. 

Vilà va donar la raó a la família reclamant perquè l’associació de pares i mares de 

l’escola no va ser informada i va recomanar que el Consorci d’Educació de Barcelona i 

el comissionat d’Educació i Universitat establissin els mecanismes necessaris perquè 

les associacions de pares i mares siguin informades amb temps suficient dels canvis 

que hi hagin a les escoles, incloses les decisions d’ampliar una línia educativa. 

També es proposava que, si finalment es materialitzava la compra de l’edifici de 

l’església a l’Arquebisbat, l’actuació urbanística permetés combinar l’ampliació de 



l’escola La Mar Bella amb l’engrandiment de la plaça de Sant Bernat Calvó com a 

espai veïnal. 

Es donava la circumstància que existia una plataforma anomenada Salvem la Repla, 

que reivindicava l’ús veïnal i públic del terreny de l’església quan aquesta 

s’enderroqués, donat el seu mal estat, i la síndica advertia en la seva resolució que els 

diferents interessos entre el Consorci i el veïnat podien acabar derivant en un conflicte. 

Així, finalment, l’Ajuntament ha fet cas del consell de la defensora i, un cop adquirit el 

terreny, ha proposat instal·lar a la planta baixa de l’escola una sala polivalent –que es 

podrà convertir en un gimnàs, en un mini camp de bàsquet o en una sala d’actes-- que 

seria d’ús compartit entre l’escola i el barri fora de l’horari escolar. 

En el darrer Consell Plenari del Districte, es va acordar fer un projecte per a la plaça i 

obrir un procés participatiu. S’ampliarà l’escola, però el veïnat demana que l’edifici 

estigui ben integrat a l’entorn i que pugui ser utilitzar fora de l’horari escolar. 

    

 

   

   

   


