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Acord per destinar l’edifici del carrer Londres 56, 

buit des de fa 15 anys, a l’ampliació de l’escola 

Mallorca, per convertir-lo en institut escola  

 L’Ajuntament cedeix l’edifici de 3.173 metres quadrats, i també assumirà el 

50% de la inversió que cal fer per adequar-lo als usos educatius; l’altre 50% 

l’assumirà el Departament d’Educació 

 El Consorci d’Educació de Barcelona ja treballa en el projecte executiu, amb 

la intenció de licitar les obres durant el 2022 

 El projecte executiu es treballarà amb la comunitat educativa, de fet avui ha 

tingut lloc una primera reunió informativa amb el centre i l'AFA 

Barcelona, 15 de novembre de 2021 

L’Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya, en el 

marc del Consorci d’Educació de Barcelona, per destinar l’edifici del carrer Londres 56-58, 

de propietat municipal i buit des de fa 15 anys, a usos educatius.  

En concret, l’Ajuntament el cedeix per ampliar les instal·lacions actuals de l’escola pública 

d’infantil i primària Mallorca, que té dues línies i 3.340 metres quadrats de superfície. La 

incorporació del nou edifici permetrà a l’actual escola d’infantil i primària créixer de tal 

manera que passarà a ser un nou institut escola. De fet, l’edifici del carrer Londres 56-58 li 

permet guanyar 3.173 metres quadrats més d’espais, i això és el que fa possible el 

creixement cap a l’institut escola de dues línies. Aquesta operació contribuirà a incrementar 

l’oferta de places d’escola de primària i institut de secundària públics al districte de 

l’Eixample, en el qual la demanda d’escola pública és creixent i a on hi ha un gran dèficit de 

places per cobrir-la. 

A banda de la cessió de l’edifici del carrer Londres, l’Ajuntament assumeix en aquest pacte 

el 50% de la inversió que caldrà fer per adequar l’edifici als nous usos. L’altre 50% de la 

inversió  l’assumeix el Departament d’Educació. 

Aquest acord inicial s’anirà desenvolupant en diferent fases, amb l’objectiu que el nou centre 

educatiu pugui entrar en funcionament el curs 2024-2025. Actualment, el Consorci 

d’Educació està treballant ja en la redacció del projecte executiu amb la idea que durant 

2022 es pugui iniciar la licitació de les obres. Per altra banda, el projecte executiu es 

treballarà amb la comunitat educativa. De fet, ja ha tingut lloc una primera reunió informativa 

amb el centre i l’AFA.  

L’edifici del carrer Londres 56-58, ha estat buit i en desús des que es va construir. L’obra va 

quedar acabada i sense ús, fa aproximadament 15 anys, quan un grup de veïns i veïnes van 
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presentar una denúncia en contra de del bloc d’habitatges projectat inicialment. Aquest 

moviment d’oposició al projecte va portar el cas als tribunals per reclamar l’enderroc i la 

creació d’una zona verda i d’equipaments a l’espai a on s’havia edificat un bloc d’habitatge 

dotacional destinat al jovent. El procés judicial va arribar fins al Tribunal Suprem, que va 

desestimar l’enderroc, però va sentenciar que calia donar un ús d’equipament públic a 

aquest edifici.  

La nova actuació permetrà disposar d’un conjunt institut escola perfectament comunicat 

interiorment donat que són dos edificis colindants i gaudir d’una superfície total construïda 

superior als 6.500 m2, que permetrà també l’ampliació del menjador actual. I exteriorment 

disposarà 2.134 m2, el pati actual de l’escola, als que se’ls afegiran nous espais exteriors 

situats en diverses plantes i en la coberta del nou edifici. El projecte es protegeix de les 

condicions ambientals respecte al carrer de Londres i s’obre amb un nou espai transparent i 

cobert situat a sud que cobreix tot l’àmbit de passadissos i escales de comunicació com als 

espais educatius.  

 


