
 
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 

Lloc: Escola dels Encants 

Dia: 24 de novembre 

Hora: 19:15 hores 

 

Legalment convocats per a l’assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola dels 

Encants, es reuneixen 46 famílies sòcies (quórum de participació del 56,79 per cent). 

Obre la sessió el president, Josep Maria Soro, que després d’agrair l’assistència dels 

presents, proposa modificar l’ordre dels punts a tractar i començar pel 5 com a 

deferència a les dues persones convidades a l’assemblea. En ser acceptada la proposta, 

es comença pel cinquè punt. 

 

5-Gestions per a la construcció de l’edifici de l’escola, amb les explicacions del 

director de Participació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, 

Xavier Paton, i Isabel Meléndez, directora dels Serveis de Planejament i del 

PMEiMU del sector 2 de Glòries: el president de l’AMPA cedeix la paraula a Oriol 

Noguera, de la comissió d’Obres, que explica en què consisteix la proposta de PMEiMU 

que Urbanisme trasllada al ple del Districte de l’Eixample per a la seva aprovació. 

Recorda que la construcció de l’escola és un dels acords que formen part del 

Compromís per Glòries, signat el 2007 per l’Ajuntament de Barcelona i les 

Associacions de Veïns de Sagrada Família, Fort Pienc, el Clot-Camp de l’Arpa i 

Poblenou, i que inclou una llarga llista d’equipaments i plans per fer habitatges amb un 

cronograma detallat que a hores d’ara ja s’està incomplint per manca de recursos 

econòmics. Precisament l’actual situació de crisi impedeix ara mateix desenvolupar 

sencer el planejament urbanístic per transformar l’illa compresa entre Diagonal, 

Castillejos, Consell de Cent i Cartagena.  És per això, i a requeriment del Consorci 

d’Educació, que Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona ha redactat un Pla Especial i 

de Millora Urbana que permeti delimitar i requalificar el terreny per al trasllat de 



l’Escola dels Encants, actualment en mòduls prefabricats en un solar de titularitat 

privada a la cantonada entre Diagonal i Castillejos, fins a l’espai definitiu. Aquest pla 

reserva per a la construcció de l’escola una parcel·la a la cantonada entre Cartagena i 

Consell de Cent, que haurà de tenir la façana en aquest últim carrer, i que tindrà un 

sostre màxim permès de 3.500 metres quadrats i una alçada màxima de 22,40 metres 

(planta baixa i cinc alçades). El pla detalla que “atesa l’ajustada dimensió de la parcel·la 

destinada a aquest equipament, s’han ajustat els requeriments de l’espai de joc exterior 

de l’escola”, amb un pati que estarà situat darrere de l’edifici i limitarà amb la vorera 

del carrer Cartagena per un costat, amb una parcel·la privada per l’altre, i amb un espai 

reservat per a una futura zona verda a la part posterior. En el futur i com a 

desenvolupament de la zona, diu el pla, es fa una “reserva d’equipament (1680 metres 

quadrats)” que pot “permetre la seva ampliació”. El director de Participació de l’àrea 

d’Urbanisme, Xavier Paton, assegura que han treballat amb celeritat per poder enllestir 

un pla específic per a l’escola que en permetès la seva construcció sense haver d’esperar 

a una transformació urbanística de tota la illa que s’ha vist frenada per la difícil situació 

del sector de la construcció com a conseqüència de la crisi. Detalla que el PMEiMU es 

remetrà al Districte de l’Eixample per a la seva aprovació en el pròxim ple (30 de 

novembre), posteriorment sortirà a exposició pública durant un mes (període 

d’al·legacions), i finalment es traslladarà a la Casa Gran per rebre el vist-i-plau 

definitiu. La directora del planejament, Isabel Meléndez, explica que paral·lelament 

continuen les negociacions amb els propietaris dels terrenys on s’ubicarà l’escola amb 

l’objectiu d’aconseguir “l’obtenció anticipada dels sòls” (a compte del procediment 

reparcel·latori final del sector) durant el primer trimestre del 2011. La finalitat és cedir 

el terreny a la Generalitat aquell mateix any perquè construeixi l’escola i pugui ser una 

realitat per al curs 2013-14.  Intervenen també famílies sòcies de l’AMPA i la directora 

de l’Escola dels Encants, Agnès Barba, que fan veure que la reserva per a equipament 

que es recull en aquest planejament fa inviable l’aspiració del centre d’esdevenir 

institut-escola. Xavier Paton respòn que el document signat per l’Ajuntament de 

Barcelona i les Associacions de Veïns només recull el compromís per construir un CEIP 

i una escola bressol, si bé es pot estudiar aquesta demanda. De tota manera, aconsella 

facilitar l’aprovació del planejament per aconseguir el que està més a l’abast, la 

construcció de l’escola d’infantil i primària. Isabel Meléndez explica que aquest 

PMEiMU és el desenvolupament del MPGM de la plaça de les Glòries, que ja marcava 

els usos que tindria el sector. Assegura que alterar la quantitat de zona verda, 



d’equipament o d’espai per a habitatge en els sectors del pla de Glòries no és fácil, 

perquè els propietaris privats tenen uns drets que no poden ser vulnerats. Les permutes 

són complexes, i redibuixar el planejament seria “una feina de quatre mesos”, afegeix 

Isabel Meléndez. A més, la directora dels Serveis de Planejament afirma que caldria una 

“justificació objectiva” (petició explícita del Consorci d’Educació perquè Urbanisme 

reservi espai per a un institut) per poder incloure aquesta demanda. Per tot plegat, diu 

que l’objectiu d’esdevenir institut-escola “és molt difícil, però no imposible”. El 

president agraeix la participació de Xavier Paton i Isabel Meléndez i proposa passar al 

següent punt. 

 
1-Ratificació-aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: en no haver cap esmena, 

es  procedeix a votar i s’aprova per unanimitat. 

 

2-Ratificació-aprovació del balanç econòmic del curs 2009-2010: El tresorer, Marc 

Palau, explica que es torna a sotmetre a votació, perquè al balanç aprovat en 

l’assemblea del juny s’han afegit alguns moviments fins al tancament, a l’agost, de 

l’exercici econòmic. A 31 d’agost, hi ha unes despeses de 4.980,12 euros i uns ingressos 

de 6.280,72 euros, el que dóna un saldo positiu de 1.300,60 euros, que es carreguen al 

pressupost del curs 2010-2011. S’aprova per unanimitat.  

 
3-Aprovació de les línies de treball de les comissions de l’AMPA: els vocals o 

portaveus de cada comissió expliquen els objectius que s’han marcat per al present curs. 

La Sandra Rubio explica que a menjador proposen millorar l’autonomia dels infants a 

l’hora de triar i posar-se el menjar al plat i crear tres espais diferenciats per a l’estona de 

la migdiada. Demanen al proveïdor revisar els menús, un augment del productes 

ecològics i més varietat de fruita. També proposen que els monitors de Kampikipugui 

facin servir la mateixa metodologia de treball que les mestres de l’escola. La Montse 

Caballé detalla l’oferta actual (acollida de matí i tarda) i explica que la comissió 

d’extraescolars està recollint informació per estudiar la viabilitat d’ampliar les 

activitats amb d’altres com música, anglès o bàsquet. També comenta que ja s’ha 

demanat la subvenció per al casal del març. L’Alfred Santapau diu que la comissió de 

festes ja ha organitzat la Castanyada, i que treballa en el Nadal, el Carnestoltes, una 

jornada literària a l’abril i en la festa de final de curs. El Roger Nierga explica que la 

comissió de relacions socials treballa una proposta de l’escola per fer tertúlies de pares 



i mares dinamitzades per un pedagog. També preparen tres reflexions pedagògiques 

amb participació de famílies i mestres, i un programa de conferències (encara per 

detallar, i que inclouen la de la FaPaC i les de l’Ajuntament de Barcelona). Finalment es 

proposen activitats, com una sortida a la Fundació Alícia o Cinema a la Fresca (cal 

estudiar viabilitat econòmica). Josep Maria Soro explica que la comissió d’obres s’ha 

reunit amb unes altres set escoles que també estan en mòduls. Diu que es manté el 

contacte amb l’ajuntament de Barcelona per forçar l’aprovació del PMEiMU i la cessió 

a la Generalitat del solar on s’ha de construir l’edifici. Cal fer el mateix amb la 

Generalitat per condicionar el plec de condicions de construcció i impulsar que el 

projecte i l’obra es facin segons el calendari previst. Es proposa fer les accions 

pertinents perquè el disseny de l’edifici es faci tenint en compte les necessitats 

pedagògiques de l’escola i perquè sigui energèticament sostenible (que generi l’energia 

que consumirà). L’Hernan Collado explica que a medi ambient proposen fer un arxiu-

biblioteca de material sobre temes d’aquesta matèria. També faran un inventari del 

material que utilitza l’escola per buscar la versió ecològica. La comissió tirarà endavant 

un hort escolar ecològic i treballa amb la idea de tenir un compostador. També 

estudiaran la manera d’estalviar aigua i llum (recollida d’aigua de pluja per al reg, 

energia solar per cuinar o reduir el temps en què les aixetes ragen aigua). En Dani 

Vilaró comenta que la comissió de comuncació, després de mesos de treball, està en 

disposició de presentar al desembre la nova web. També faran dos números de la 

revista, que ja van editar el curs anterior. Finalment, l’Ivan Manero explica que la 

comissió de relacions externes treballa en la taula d’educació –on es discuteixen les 

necessitats del barri de Sagrada Família en aquesta matèria i s’impulsen projectes-, en el 

Camí Amic –per tirar endavant recorreguts agradables i segurs que connectin les zones 

verdes, els equipaments i els serveis-, i en el programa Temps de barri –per 

desenvolupar activitats en família que facilitin un temps de convivència entre criatures, 

pares i mares en un entorn agradable i próxim. S’aproven per unanimitat les línies de 

treball de totes les comissions. 

 
4-Aprovació del pressupost per al curs 2010-2011: el Marc Palau explica que un cop 

rebudes les propostes de cada comissió, la junta ha decidit retallar-les totes un 10% per 

poder fer un pressupost equilibrat. Presenta la proposta amb unes despeses de 6.234,61 

euros i uns ingressos de 6.650,60 euros. Això donaria un saldo positiu de 415,99 euros. 

S’aprova per unanimitat. 



6-Torn obert de paraula: pren la paraula la Mireia Porta per explicar les funcions de la 

figura del delegat de classe. Diu que vetllaran per traslladar a les famílies qüestions que 

les mestres necessitin comunicar de forma ràpida, i al mateix temps faran arribar a 

l’escola les preocupacions de pares i mares al voltant d’aspectes concrets relacionats 

amb el funcionament de l’aula. L’Hernan Collado es mostra preocupat per la 

coordinació entre les diferents comissions. El president respón que el funcionament de 

l’AMPA, amb vocals que es reuneixen com a mínim un cop al mes en junta per 

coordinar tot el treball de les comissions, garanteix un treball eficaç. A preguntes sobre 

la manera de participar en la revista, es convida tothom que ho vulgui a integrar-se a 

l’equip de la mateixa o bé a fer col·laboracions puntuals. Es pot contactar verbalment 

amb qualsevol dels membres de l’equip de la revista o bé a través de l’adreça 

comunicacio.ampa@escoladelsencants.cat. També en resposta a una pregunta sobre la 

web, s’explica que l’objectiu és que sigui molt viva i participativa, i es convida tothom a 

conéixer-ne més detalls en la presentació que es farà el divendres 10 de desembre. Per 

acabar, el president fa una crida a mantenir la il·lusió i l’empenta, sobre tot, si cal fer 

front a obstacles en el procès per a la construcció de l’edifici o en l’aspiració per 

esvedenir institut-escola. En no haver més qüestions, es dóna per acabada l’assemblea i 

es procedeix a redactar la present acta. 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2010       

 

 
 


