
Reunió prèvia a les obres de l’escola Mar Bella 04.06.2018 

 
Assistents 
Escola:  Montse Claverol, Àngels Mata i Carme Roy. 
Consorci:  Toni 
Dragados:  Jose Ramón Garcés, Mercè Casals 
AMPA: Pere Ponsatí, Marçal Castro 
 

El calendari d'obra que es presenta és juny 2018 - setembre 2019, amb una durada total 
estimada de 15 mesos d'obra. 

 
Es planteja començar simultàniament l'obra dels 2 nous edificis B i C (gimnàs i aules). Alhora 
també es vol actuar en la reforma de l'edifici A (aules actuals), treballant per zones per tal 
d’afectar el mínim el funcionament de l'escola. 

 
Es planifica que durant els 2 períodes de vacances d'estiu que hi haurà obres (estiu 2018 i estiu 
2019) es treballarà de manera més intensa en la reforma de l'edifici actual (edifici A), aprofitant 
que no hi ha activitat escolar. També les vacances de Nadal i setmana santa es volen aprofitar 
en aquest sentit. 

 
Treballs previstos per Dragados per aquest estiu a l'edifici A (aules actuals): una part del nou 
menjador i el nou accés al centre, sense afectar el despatx de direcció i sala de mestres; també 
vol actuar en l'escala situada entre els edificis A i B, on hi haurà el nou ascensor; i iniciar les 
noves instal·lacions que es puguin executar sense afectar el funcionament de l'edifici. 

 
Dragados presenta un plànol d'implantació on es veu la ocupació de part del pati, i de 
pràcticament la totalitat de la plaça Bernat Calbó. També plantegen la col·locació d'una grua 
torre dins el pati, i no descarten més endavant un muntacàrregues. 
La implantació manca ser validada pel districte. 

Dragados demanarà al districte treballar de les 7:00h a 19:30h entre setmana i els dissabtes. 

 
L'escola demana posposar la ocupació del pati fins la finalització de classes i la festa de final de 
curs, és a dir, fins més enllà del 22 de juny. També reclama que s'estudiï de forma urgent la 
ubicació del conserge, i el nou accés a l'escola mentre durin les obres. 

 
 


