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NOTA DE PREMSA 

 
Els alumnes de l’institut Josep Pla, incendiat la 
matinada de diumenge, podran reemprendre les 
classes a les dependències de la futura EOI Joan 
Brossa 
 
 
Els prop de 400 alumnes i el professorat de l’insti tut Josep Pla podran 
mantenir l’activitat docent fins a final de curs a les dependències de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de nova creació a l’institut Joan  Brossa. 
 
L’empresa constructora GISA avalua els danys i inic ia un tràmit d’urgència 
amb l’objectiu de garantir la reobertura del centre  al mes de setembre. 
 
Bombers i mossos d’esquadra segueixen treballant pe r a aclarir les causes 
del foc i dictaminar l’afectació de l’edifici.  
 
 
 
Trasllat en bloc de l’institut Josep Pla a l’EOI Jo an Brossa 
 
Tal com es va avançar ahir a la tarda, malgrat els bombers van controlat ràpidament el 
foc, un dels tres edificis d'aquest centre ha quedat greument afectat. Es tracta del que 
acull les aules dels  darrers cursos de l'ESO i  de batxillerat; pel que fa a la resta dels 
edificis, els danys infraestructurals fan recomanable no fer-hi classes. Per aquest motiu 
s’ha estat treballant des d’ahir en una solució que permetés traslladar l’institut en bloc. 
 
Aquest matí, en la reunió mantinguda entre l’equip directiu del Consorci d’Educació de 
Barcelona, la direcció i el claustre de professors de l’institut Josep Pla, la inspecció 
educativa, representants de l’AMPA i representants municipals, s’ha confirmat la 
disponibilitat de l’aulari de la futura Escola Oficial d’Idiomes ubicada al recinte de l’institut 
Joan Brossa (Av. Mare de Déu de Montserrat, 78) per acollir els prop de 400 alumnes del 
Josep Pla. Es tracta d’un fet excepcional que la ciutat de Barcelona disposi de 15 aules 
buides i sense estrenar, ja que estaven a punt per a iniciar l’activitat el proper setembre 
2011. Pel que fa a equipament específic de secundària, com són els laboratoris, el 
gimnàs o les pistes esportives, l’institut Joan Brossa ha facilitat compartir aquests espais. 
Les direccions dels dos centres s’han coordinat els horaris per tal de facilitar la 
convivència. 
 
El Consorci d’Educació posarà a disposició de les famílies un transport diari per a facilitar 
el trasllat al nou centre, que es troba al districte d’Horta-Guinardó. 
 
Ja s’ha comunicat a les famílies que per causes organitzatives d’adequació dels nous 
espais i trasllat de material fins dijous no començaran les classes. 
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Pendents de l’informe tècnic 
 
Tant pel que fa a dictaminar les cuses del foc, com a l’avaluació exhaustiva dels danys 
s’haurà d’esperar a l’informe tècnic de bombers i mossos d’esquadra que hi estan 
treballant. 
 
De la mateixa manera, caldrà avaluar l’afectació de l’estructura per tal de fer el projecte 
de remodelació de l’edifici i establir amb certesa els terminis de les obres de rehabilitació. 
 
El Departament d’Ensenyament ha obert un tràmit d’urgència per tal de donar prioritat a 
aquestes obres. 
 
 
 
 
Barcelona, 20 de març de 2011  


