
el problema per al curs que 2007/2008.
j) La setmana després, a finals de juny, ve ací al poble 

Maria Esteve, subdirectora d’Educació, i l’inspector 
de l’escola. Ens reunim a l’escola, l’equip directiu 
de l’escola, representants de l’ajuntament i membres 
de l’AMPA. Tornem a parlar del mateix, de l’escola 
nova, dels metres de solar que fan falta, per què fan 
falta tants metres de solar, de que per què no ens 
havien dit abans que la Conselleria volia seguir la 
línea de fer una escola nova, que havíem perdut pràc-
ticament quatre anys esperant la reforma de l’escola, 
que l’escola està dins del poble en un lloc privilegiat 
per a que els xiquets puguen anar a peu a l’escola, etc. 
Vam intercanviar una sèrie de pros i contres de fer una 
escola nova o demanar la reforma de l’edifici de la 
part vella. La subdirectora ho comprén però ens vol 
fer entendre que ella es limita a fer la seua faena i que 
el que ho hem de tenir clar som els pares de l’AMPA, 
que busquem una solució per al proper curs i de lo 
altre ja es parlarà més endavant.

k) A partir d’aquella reunió decidim que per a solucio-
nar el problema d’espai del curs 2007/2008, la millor 
solució és que la Conselleria fique aules prefabrica-
des. L’ajuntament així li ho comunica per escrit als 
pocs dies, sol·licitant dos aules prefabricades i la seua 
possible ubicació, que seria al carrer Saragossa. A 
principis de juliol torne a vindre Maria Esteve i un 
tècnic de Conselleria per a vore on aniran les aules 
prefabricades i ens diuen que no es poden posar al 
carrer perquè els carrers no compleixen les mesures ni 
distàncies per a ficar les aules prefabricades, que dins 
del pati de l’escola tampoc es poden ficar perquè li 
resten espai al pati. Davant d’aquesta situació l’ única 
cosa que es pot fer es una xicoteta reforma a l’edifici 
de la part vella i vore si l’ajuntament pot cedir part de 
les instal·lacions de la casa de la cultura per a poder 
fer alguna aula. Finalment es decideix que a la part 
vella s’acondicionaran dos aules, una per a Infantil-3 
anys i l’altra per a 2º ESO (abans aules de tecnologia 
i música), i es posaran en funcionament els lavabos, 
es pintaran i es ficaran radiadors de calefacció. A la 
casa de la cultura, s’utilitzarà una aula de dalt per a fer 
classes de compensatòria i al saló d’actes es proposa 
treure 3 ó 4 files de butaques i poder utilitzar l’espai 
per a l’aula de música. Al final, es decideix que el saló 
d’actes no es deu de tocar i l’aula es fa baix llevant 
una part de la biblioteca.

l) Aquestes reformes són totes a càrrec de la Conselleria. 
Després de concretar les reformes a fer, s’acorda que 
parlaran amb el constructor que farà les reformes i 
ja concretaran el començament de les obres. Al mes 
d’agost, en plenes festes d’agost,  rebem la visita del 
Director Territorial i del constructor per a vore les 
instal·lacions de l’escola, on es faran les reformes i 
quan començaran. Les obres comencen el dia 5 de 
setembre de 2007, dos dies abans de començar el 
curs. Estan 4 ó 5 dies fent obres, però falta acabar els 
lavabos de la part vella i els radiadors de calefacció. 

El dijous 28 de setembre (ahir) van vindre els obrers 
a acabar les obres dels lavabos.

m) En cap moment es descarta la possibilitat de fer una 
escola nova, però sabem que no som els únics que 
estem dins del programa Creaescola i per tant hem de 
valorar les dos possibilitats i el temps que pot costar de 
fer una opció o l’altra, demanar la reforma de l’escola 
o fer una escola nova. Després de tot tenim que valorar 
que quan realment ha fet falta fer una reforma, s’ha fet 
per part de Conselleria, que fer una escola nova estaria 
molt bé, que hem de pensar en el temps que passarà per 
a fer-la i el fet de traslladar-la de lloc a una altra zona 
del casc urbà; també per un altra part valorar la ubica-
ció actual dintre del casc urbà del poble i la proximitat 
que suposa el poder anar a escola a peu… I ara són els 
pares els que ho tenen que decidir.

A petició de la Junta Directiva, a continuació pren la 
paraula Gustavo Viol Zaragozá, regidor de l’Ajuntament, 
per a informar dels següents punts:
a) L’assessora urbanística de l’Ajuntament ha emès, a 

petició de l’AMPA, un informe relatiu al sòl dotacio-
nal de que disposa l’Ajuntament d’acord amb el seu 
planejament vigent, amb la finalitat d’albergar un nou 
centre d’educació primària.

b) Segons aquest informe, l’Ajuntament disposa actual-
ment de dos solars dotacionals que podrien destinar-
se per a l’escola nova:

1. A la Unitat d’Execució 04 es preveu un solar 
dotacional de 5.794 m2 (a través d’una pantalla 
es projecta un plànol del poble on es veu la 
situació del solar, aproximadament uns 150 m 
més al sud d’on estava situada la fàbrica “assu-
lejera” Azulev).

2. A la Unitat d’Execució 02 es preveu un solar 
dotacional de 4.224 m2 (a la pantalla es veu 
que es troba al nord del poble, a la part de la 
Ravaleta, entre l’Avinguda Constitució i el des-
viament de la CV-10).

c) La creació d’un nou solar dotacional dins del terme 
municipal diferent als anteriors precisaria la tramitació 
per part de l’Ajuntament d’un expedient de modificació 
de l’actual planejament urbanístic, devent en qualsevol 
cas ser aprovada dita modificació de forma definitiva 
per la Conselleria de Territori i Vivenda, lo que dilata-
ria enormement la disponibilitat dels terrenys.

A continuació s’inicia un debat entre els socis amb dife-
rents propostes:
a) Ramiro Tena Ferreres pregunta quines condicions ha 

de complir el solar de 10000 m2 per a que siga apte per 
a l’Escola nova. Gustavo Viol Zaragozá li respon que 
això ho decideix CIEGSA, però que ho preguntaran. 

b) Ramiro Tena Ferreres proposa permutar el solar 
actual de l’escola per un nou solar amb les caracterís-
tiques sol·licitades. Gustavo Viol Zaragozá li respon 
que no és un procediment senzill, i que en el millor 
dels casos costaria uns quants anys.

c) Eliseo Esteller Villalonga pregunta si no es pot crear 
per part de l’Ajuntament un nou solar dotacional en 
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