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Per l'associació de veïns del barri de Volpelleres
Des de SOS La Mirada volem compartir els següents punts respecte al conflicte d’escola.

1- Només hi ha unes víctimes que realment estan patint des de

ja fa més de 7 anys i són els nens i nenes de l’escola La Mirada i,

en segon lloc, les seves famílies. Per tant, no té sentit posar-nos

tots (veïns, escola Olivera, entitats de la ciutat, etc..) al mateix

nivell.

Els realment afectats són els nens i nenes de la Mirada i les

seves famílies.

2- Tots els que dieu que voleu negociar per trobar un punt

d’acord, partiu del mateix dogma que SOS Bosc Volpelleres i Adenc. Que el culpable és

l’Ajuntament i hem de forçar que trobi una solució. En cap moment us heu qüestionat si el que

diuen aquestes entitats és veritat, mentida o si és raonable (també recordo que no són tots els

ecologistes sinó un petit grup de gent comparat amb els centenars de famílies, nens i nenes).

Directament, assumiu que són uns afectats més que hem de posar al mateix nivell que els nens

i nenes de La Mirada. Això és absurd i inassumible.
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Us recomanem que mireu la documentació i aquesta pàgina web.

https://drive.google.com/drive/folders/1j8piybITnuacyHXJukaa7PlBraCcFSjd?usp=sharing

https://viuelbosc.com/ (Sortiran nous articles)

3-Coneixeu el projecte arquitectònic de l’escola? Us heu interessat a veure si realment és un

projecte megalòman com afirmen SOS Bosc Volpelleres i Adenc? Si realment destruirà el bosc?

El petit percentatge que ocupa en la totalitat del parc? (només un 5%) Sabeu que és un projecte

que està dissenyat amb molta cura per minimitzar l’impacte ecològic, fet amb fusta de

plantacions sostenibles, energèticament molt eficient etc…

4 - Hi ha algú d’aquests anomenats “afectats” sigui l'Olivera o d’alguns veïns; que es preocupen

més pels decibels dels nens i nenes,  jugant al pati que pel fet que estiguin en barracons des de

fa anys o vosaltres mateixos (Associació de veïns del barri de Volpelleres) que en algun

moment us hàgiu plantejat que potser els autèntics responsables del que està passant són SOS

Bosc Volpelleres i Adenc?

Coneixeu l’intent reiterat de l’associació de pares de la Mirada de parlar amb aquestes entitats i

només rebre faltes de respecte. Adenc ni es presentava en aquestes reunions! Per què creieu

que els pares i mares de la Mirada estan cremats amb aquesta gent?

5 - Nosaltres SOS la Mirada volem deixar clar que l’únic responsable de què està passant són

SOS Bosc Volpelleres  i Adenc. Els únics!

Aquesta gent ha hagut de mentir i fer demagògia constantment per defensar la seva posició.

Han volgut judicialitzar el que no podien defensar mitjançant la raó. Mai han mostrat la més

mínima empatia pels infants. MAI! Tot al contrari.

I per finalitzar, L’Ajuntament ho podria haver resolt millor o pitjor però ha complert.

Les obres havien de començar el gener! Les obres estan licitades, el projecte arquitectònic ja

està a punt per ser executat. Ja s’han gastat moltíssims diners públics i l’únic que assegura la

construcció de l’escola de manera urgent, definitiva i sensata és aquest projecte!
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