
UNES OBRES O UN IMPEDIMENT?

Des de fa temps unes obres ens fan impossible anar a l’institut des de les nostres 
cases. Ens hem queixat, hem fet tot el que hem pogut, però les tanques encara 
estan ací, i ningú fa res per llevar-les, ni comunica res a l’empresa que porta les 
obres. Estem intentant que algú ens faça cas, però encara no hem aconseguit res.

Els alumnes de l'IES Massamagrell duem un 
temps queixant-nos sobre un assumpte que ens 
afecta a tots, sense que l'ajuntament o cap altra 
autoritat ens faça cas.
Al costat del nostre 
institut es van 
començar, ja fa uns 
anys, unes obres per 
a fer nous edificis i 
urbanitzacions. Al 
principi ens van tallar 
un xicotet camí per on 
anava i tornava la 
majoria de gent de
l’institut, que ara ja 
pràcticament no 
existeix perquè han 
construït damunt. 
Després, van 
estendre les obres, i 
van tallar tots els 
camins que hi havia per a anar i tornar de
l’institut, excepte un, que no li agrada a quasi 
ningú perquè està més lluny de sa casa i han de
donar més voltes, mentre que abans podien 
anar directament. Damunt, han ficat les tanques 
de l'obra d'una forma que 
no es pot anar per la 
vorera, i el que fan la 
majoria d'alumnes es 
caminar per la carretera, 
amb el risc que els 
atropelle un cotxe, a més 
que la policia no ens 
deixa anar pel mig de la 
carretera. "És que no hi 
ha altre camí" contestem 
la majoria, "és que si 
ficaren les tanques 
perquè poguérem
caminar per la vorera, no 
aniríem per ací" contestem uns altres. 

Hauríem d'afegir que l'únic camí que han deixat per 
a anar i tornar, quan plou està ple de fang i 
bassals, i és pràcticament impossible anar per allí. 
El que han fet els alumnes ha sigut tirar a terra una 

de les tanques que no 
deixaven passar i anar 
per allí, ja que les 
carreteres noves estan 
acabades i fetes i es pot 
caminar perfectament, a 
més que no té sentit que 
encara estiga tancat tot. 
Ningú ens ha dit res 
encara sobre les 
tanques, però si ens 
diuen alguna cosa els 
contestarem que fins que 
no ens fiquen un camí
com Déu mana per a 
anar a l'institut, farem el 
que siga possible per a 

poder arribar a temps i sense problemes. De 
vegades, alguns obrers, no s’identifiquen amb 
nosaltres, al contrari, el que fan és pujar les 
tanques altra vegada perquè no hi passem, encara 
que només eixir de l’institut els alumnes, en 

desacord, les tornen a tirar. 
A tot això hauríem d’afegir 
també que molts veïns que 
tenen cases al costat de les 
obres es veuen afectats per 
aquest problema tots els dies, 
quan baixen a passejar, a 
visitar a algú, a fer compres, o 
a passejar el gos.
Entre tots hauríem de fer una 
queixa conjunta a l’ajuntament 
o a l’alcalde, abans que les 

obres vagen a més i encara ens 
facen més difícil fer una cosa 
tan quotidiana i necessària com 

és anar a l’institut.
Irene Coltell Pardo, 4ºB

Alumnes  passant per les tanques que impedeixen l’accés a l’institut. 
Aquesta es l’escena que es viu tots els dies a l’IES Massamagrell

No sols els alumnes. Alguns veïns es troben perjudicats en 
la seua vida quotidiana per aquestes obres.


