
PROPOSTA  PER  A  LA  INCORPORACIÓ  D'ACTUACIONS  PUNTUALS
COMPLEMENTÀRIES AL:  PROJECTE  D'ADEQUACIONS  I  NOVA  PISTA
ESPORTIVA DEL COL·LEGI PARE CATALÀ.

La  comunitat  educativa  del  CEIP  Pare  Català  ha  estudiat  a  través  del
document  de  licitació,  el  PROJECTE  D'ADEQUACIONS  I  NOVA  PISTA
ESPORTIVA DEL  COL·LEGI  PARE CATALÀ,  promogut  per  l'Ajuntament  de
València, de data de febrer de 2019 i en actual període de Licitació de les
Obres.  El  nostre  Consell  Escolar  ha  celebrat  reunió  monogràfica  a  fi  de
discutir i  arreplegar les distintes inquietuds de la comunitat educativa, a
propòsit de les implicacions i requeriments que són arreplegades en aquest
document. 

Els motius que generen la proposta arreplegada en aquest escrit són
essencials per aquesta escola. Entenem que són de fàcil incorporació en
el projecte i responen al següent argumentari: 

-  La necessitat d'acabar les dotacions de la nova pista, almenys amb la
preinstal·lació de canalitzacions de la futura il·luminació i la fonamentació
dels  pals,  de  manera  que  no  implique  la  destrucció  de  paviments  la
previsible instal·lació en el temps.

- La necessitat d'obrir un gran escocell per a futura plantació d'arbratge. És
a dir, crear un nou espai central amable per al joc tranquil, que permeta
plantar arbratge per a una futura ombra. Entenem que és un pas essencial
per a començar a treballar cap a la construcció de patis coeducatius, que
permeten  la  incorporació  d'espais  verds  i  amables,  llocs  tranquils  que
possibiliten  el  desenrotllament  d'altres  jocs  i  activitats.  Considerem este
punt de gran rellevància ja que l'actual projecte licitat genera més espais
esportius, amb la pèrdua de part de l'arener sense tindre en compte este
aspecte. És a dir,  de  no realitzar-se este escocell,  entenem que aniríem
directament  en  contra  del  Pla  Director  traçat  per  la  comissió
d'infraestructures d'aquesta escola (que permet i empara les conclusions del
pla participatiu del pati realitzat a traves la subvenció de Ciutat Educadora i
que es va desnvolupar l'any passat al Pare Català amb la participació de
tota  la  comunitat  educativa),  i  que  deriva  directament  del  Pla  Educatiu
aprovat en Consell Escolar. 

De fet, va ser aquest document de Pla Director el que va impulsar realitzar
el trasllat de la pista en compte de la reparació de l'existent. Per això, de
manera molt simplificada se sol·licita l'obertura d'un gran escocell per a la
seua futura plantació d'arbratge. 



Entenem el moment actual amb el projecte licitat, i per tant aportem unes
demandes  contingudes  però  essencials,  conegut  l'esforç  i  les  limitacions
econòmiques (sense incorporar nous preus). 

Per  tant  sol·licitem la  incorporació  d'una  sèrie  d'actuacions  que  queden
grafiades en el pla adjunt, i són les següents: 

1.- Desplaçament de la pista cap al nord. Amb este lliscament cap al
nord es busca un major matalaf d'arbratge que separe el joc esportiu de
l'accés al col·legi. No implica açò cap increment pressupostari. 

2.-Sanejat de la base del ficus. El ficus és l'arbre exemplar de la nostra
escola. Després de les obres de l'edifici d'infantil i el formigonat del seu peu,
ha  empitjorat  la  seua  salut.  Necessita  una  major  oxigenació  del  sòl
circumdant. 

3.- Escocell sobre l'antiga pista de basket Com s'ha explicat abans, la
motivació del trasllat de la pista ve de la busca d'un espai verd en el lloc
més estratègic del pati. És necessari l’escocell per a una posterior plantació
d’arbres a càrrec de l’escola, com a pla estratègic per a desenvolupar espais
d’ombra, protegits dels espais actius de pilota que afavorisquen altres usos i
jocs al pati de l’escola.

4.-  Recuperació  i  reconstrucció  dels  escocells  enfront  de  la
biblioteca Com a vora dels patis i lloc de gran ús, la proposta és recuperar
l'arbratge i millorar el paviment d'esta part. 

5.-  No  execució  del  sanejat  de  l'escocell  corregut  de  l'accés  de
servici Per a pal·liar el sobrecost d'estes noves actuacions proposem la no
execució d'estes unitats d'obra, de manera que el pressupost vinculat a elles
puga ser reubicat en els punts 4 i 5 exposats. El condicionament d'esta part
pot ser assumit per les futures obres per a la millora del menjador, cuina i
accessos, promogudes per la Generalitat Valenciana. 

6.- Rampa per a l'accessibilitat al porxe  El paviment del porxe no és
accessible ni practicable, donada la proximitat de les obres i la urgència
d'esta necessitat, sol·licitem la dotació d'una xicoteta rampa que comunique
la pista amb este porxe amb ús esportiu. 

7.- Preinstal·lació de l'enllumenat de la nova pista de basket


