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La caserna de Bombers del carrer Lleida serà per a l’escola Jacint Verdaguer
La manca d’espai del CEIP Jacint Verdaguer obliga els alumnes a dinar sota un celobert amb corrent d’aire i han de fer torns per gaudir del pati.L ’antiga caserna de Bombers del carrer Lleida servirà per satisfer les neces-sitats d’espai del CEIP Jacint Verdaguer. Almenys, així ho ha confi rmat a ZONA SEC la regidora del Districte, Imma Moraleda. “Tenim prevista una reunió imminent amb l’escola per posar fi l a l’agulla a l’ampliació”. El cas és, però, que tot segueix igual des que l’Ajuntament de Barcelona es va com-prometre fa quatre anys a impulsar la cessió de la caserna a l’escola, que permetria als 450 alumnes del Cinto Verdaguer gaudir d’un menjador i gimnàs nous. Per la seva part, Bombers de Barcelona, volen protegir l’antiga caserna pel seu valor patrimonial i convertir-la en un Parc de la Prevenció. Per això proposen un projecte alternatiu: ampli-ar l’escola de manera horitzontal aprofi tant un espai privat de la Fira de Barcelona, que segons ha pogut saber aquest diari, estaria disposada a cedir. Aquesta iniciativa, que compta amb la simpatia de CiU, està avalada per un informe de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la In-tervenció del Patrimoni Arquitectònic, vinculada al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que, segons els responsables de patrimoni de Bombers, argumenta la necessitat d’incrementar el nivell de pro-tecció de la caserna del carrer Lleida. Una protecció que impediria l’ampliació que l’Ajuntament de Barcelona havia promès a l’escola Cinto Verdaguer i que, segons sembla, pretén endegar ben aviat.
Informe estèrilLa directora del centre escolar, Núria Lacasa, no té despatx. La sala on gestiona l’escola és la mateixa que utilitzen els altres professors per preparar les classes. Allà, penja des de fa 4 anys un informe muni-cipal que data del mes de gener de 2007: “Els sotasignants coneixedors d’aquesta situació i de les imperioses necessitats d’espai del CEIP Jacint Verdaguer acorden impulsar la tramitació administrativa adient per tal que aquests edifi cis del carrer Lleida num. 30, passin a integrar-se al conjunt del 

CEIP”.  Ara bé, des d’aquell gener fi ns avui “tot segueix igual o pitjor”, ens diu la Núria. I és que el centre s’ha vist superat per la creixent demanda escolar i cada cop li re-sulta més complicat atendre les necessitats acadèmiques bàsiques dels seus infants. Menjar sota un celobert –on hi sol fer fred a causa del corrent d’aire i on hi ha risc de goteres– o fer torns per poder gaudir del pati haurien de ser situacions poc habituals a qualsevol col·legi català, però resulten pràctiques obligades pels responsables d’aquesta escola pública del barri. Laca-sa explica al diari els “malabarismes” que l’equip docent ha hagut de fer des que el 

boom migratori va multiplicar el nombre de matrícules dels darrers cursos. “Som una escola amb molts nouvinguts i això implica una atenció més personalitzada i exhaus-tiva que, òbviament, s’ha de dotar de cert espai de reforç, com ara aules d’acollida”. Unes aules que, ara per ara, el centre no pot dedicar, només, a una sola funció. I és que qualsevol racó ha acabat sent suscep-tible de convertir-se a despatx, menjador o sala de reunions. “Ens hem d’arreglar com podem amb l’espai que tenim”, explica la directora, que matisa algunes de les in-formacions aparegudes als mitjans: “no només ens falta un menjador digne o un nou gimnàs, el gran mal de cap és la manca d’espai per les tasques de gestió”.  
De caserna a Parc de la PrevencióTot indica que la solució passa per ampliar el centre aprofi tant l’interior de la caserna de Bombers que hi ha annexa al pati. Però aquesta alternativa està atura-da. Un representant de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Històric dels Bombers de Barcelona ens revela que “la caserna del carrer Lleida és de l’any 1929 i suposa el primer parc de Bombers de tota Espanya i el nostre l’últim reducte després de la desaparició del parc central de Provença”. En aquest sentit, el passat mes de maig, la comissió d’urbanisme de l’Ajuntament va aprovar estudiar la petició de Bombers de fer compatible l’ampliació de l’escola amb la ubicació d’un Parc de la Prevenció, una mena de museu dinàmic per organitzar-hi visites escolars 

i exposar tot el material catalogat que es va retirar del parc de Provença, abans que s’enderroqués per permetre l’ampli-ació de l’Hospital Clínic. “Volem recupe-rar l’antic esperit pedagògic del parc de Provença, per on passaven cada any prop de 4.000 escolars i on es podien veure els carros antics, les Genoveves, cascos o extintors, i la caserna és el lloc idoni”. En aquest sentit, el Districte es compromet a respectar el valor arquitectònic de l’edifi ci, “però no es farà cap museu que no estigui programat al registre municipal”.
Desenllaç incertPer al regidor de CiU, Raimond Blasi, el centre s’ha d’ampliar, però considera que l’Ajuntament no ha gestionat el confl icte i que “com sempre” ha faltat diàleg per part del consistori amb les parts. Per la seva banda, Moraleda al·lega que l’únic motiu pel qual el procés està aturat és que a la caserna hi ha instal·lats provisionalment membres de la Policia Nacional que han d’anar a la nova comissaria de la Verneda. “Fins que no estigui acabada no els podem fer fora”. Ara caldrà veure si el projecte que ha presentat Bombers i que implica l’aprovació defi nitiva de la Fira de Barcelona té recorregut tot i les urgències d’espai de l’escola. En els pròxims dies, la reunió en-tre el consistori i el CEIP Jacint Verdaguer determinarà el futur d’aquest confl icte d’in-teressos entre dos pilars bàsics de la nostra societat: apagafocs i ensenyament.
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La directora, Núria Lacasa, al pati del CEIP Jacint Verdaguer, on cal fer torns perquè els nens juguin La caserna de Bombers del carrer Lleida
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Informe de gener de 2007 de l’Ajuntament de Barcelona que notifi ca l’inici dels tràmits per l’amplicació de l’escola


