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n Segona incidència en només 
un mes a l’escola Joan de Marga-
rit de la Bisbal d’Empordà. El 
centre va patir de ple la pedrega-
da del 30 d’agost, que va obligar 
a reubicar els alumnes d’Infantil 
i de Cicles Formatius a l’edifici 
principal i a d’altres espais muni-
cipals. De retruc, la situació va 
obligar a ajornar l’inici de curs i 
els alumnes del centre van re-
prendre les classes una setmana 
més tard, el 12 de setembre. 

Ahir, però, uns 200 alumnes 
dels cursos de 2n a 6è de Primà-
ria no van poder fer classe perquè 
la segona planta havia quedat 
completament malmesa i part de 
la primera havia patit filtracions 
a causa dels episodis de pluja 
dels darrers dies. Això va obligar 
a la direcció del centre educatiu 
a treure’ls al pati. Els més petits 

s’hi van passar tot el matí i els dels 
cursos superiors se’n van anar 
«d’excursió» pel poble. El presi-
dent de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes del centre (AFA), Xa-

vier Crusellas, va explicar que ar-
ran de la pedregada no només es 
va malmetre el teulat de l’edifici 
antic sinó que també es van fer 
malbé teules de l’edifici princi-

pal. En un primer moment, però, 
no va semblar que la situació fos 
urgent i el Departament d’Edu-
cació havia previst fer-hi unes 
obres de reparació el dijous de la 
setmana vinent. 

Les pluges que s’han registrat 
en els darrers dos dies, però, van 
agreujar la situació. L’aigua es va 
filtrar, va provocar goteres i, fins 
i tot, va deixar forats al sostre, 
amb peces que van quedar a ter-
ra. En algunes classes, fins i tot, 
van deixar grans bassals. 

La segona planta ha estat la 
més afectada. Crusellas va asse-
gurar que, fins i tot, va saltar la 
llum. La primera, però, també va 
patir filtracions. «S’ha considerat 
que no era segur fer classe i s’han 
tret els alumnes de 2n a 6è de Pri-
mària i s’ha reubicat un curs d’In-
fantil», va explicar el president de 
l’AFA. A més, Crusellas també va 

afirmar que el Departament 
d’Educació va comunicar a la di-
recció del centre educatiu que les 
obres que havien de començar 
dijous s’avançaran a dilluns, però 
creu que amb això no n’hi ha 
prou i demana a Educació que re-
solgui la situació. «Les aules es-
tan malmeses i volem que ens di-
guin si ens podran assegurar que 
es podran arreglar perquè hi ha 
nens que tenen por d’anar a clas-
se», va sentenciar el president de 
l’AFA. «Tu deixaries el teu fill sota 
un sostre botit?», es va preguntar. 
«No em vull enfadar amb ningú, 
les coses han anat així, hi ha ha-
gut mala sort i les instal·lacions 
són antigues, però les adminis-
tracions han de vetllar per la se-
guretat dels centres i dels alum-
nes», va insistir Crusellas. 

De moment, però, encara no 
se sap si dilluns es podran re-
prendre les classes o si els alum-
nes s’hauran de reubicar en al-
tres instal·lacions.

Unes goteres a l’escola de la Bisbal 
afectada per la pedregada obliguen 
a suspendre les classes a cinc cursos
u El president de l’AFA reclama a les administracions «vetllar per la seguretat dels centres i dels alumnes»
ACN. LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’estat en què ha quedat una de les aules de l’escola. ACN
La direcció ha fet sortir 
els alumnes de 2n a 6è 
al pati perquè l’aigua 
havia malmès el sostre 
del segon pis


