
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 18 DE FEBRER DE 2011 
 

Dia: divendres 25 de març de 2011 
Hora:16:45 
Lloc: Escola dels Encants 
Assistents: Sergi Blancafort, Montse Caballé,  Marc Palau, Anna Gou, Ivan Manero, 
Susana Boya, Dani Vilaró, presència Laia Suau, Alfred Santapau i Josep Maria Soro.  
 
 
1-Gestions per la problemàtica de la uralita: Obre la sessió en Josep Maria Soro, que 
explica que els informes que han elaborat dues empreses especialitzades que van ser 
contractades pel Consorci d'Educació a instàncies de la direcció de l'escola i l'AMPA 
han conclòs que ni el pati de l'escola ni l'aire que s'hi respira estan contaminats d'amiant, 
i que per tant no ha cap perill per a la salut de les persones. Arran de la detecció de 
fragments de cobertes d'amiant, i després de tancar preventivament una part 
significativa del pati, l'empresa AGD, especialitzada en la matèria, va practicar diferents 
proves in situ que posteriorment van ser analitzades per Laboratoris Echevarne, firma 
també dedicada a l'estudi del fibrociment. En concret, es van prendre mostres de sorra 
de 27 punts de diferents zones del pati. Només en una es van trobar restes d'amiant, però 
conglomerat. Això vol dir que les fibres no es poden dispersar per l'aire, que és quan 
podrien ser prejudicials per a la salut. De la mateixa manera, l'empresa AGD va fer 
mesuraments ambientals, i d'acord amb l'informe "no hi ha nivells d'emissió de fibres 
d'amiant significatius". L'informe dels experts, però, recomana la retirada de les 
cobertes dels edificis adjacents al pati, no perquè l'amiant suposi cap perill, sinó pel risc 
que torni a caure algun fragment al pati i pugui fer mal a alguna persona. El Consorci 
d'Educació ja ha enviat l'informe al Districte de l'Eixample amb aquesta recomanació. 
En una reunió celebrada a l’escola el mateix dia d’aquesta reunió s’ha creat una 
sotscomissió formada per diferents famílies voluntàries que s’encarregaran de contactar 
amb els propietaris de les naus afectades i amb el Districte de l’Eixample per aconseguir 
que es materialitzin les recomanacions dels experts en el termini de temps més breu 
possible. Josep Maria Soro expressa la seva comprensió envers les famílies que han 
manifestat preocupació per aquest tema i que han demandat més informació, però 
assegura amb rotunditat que tant la direcció de l’escola com la Junta de l’AMPA han 
actuat amb diligència i urgència, que s’ha vetllat sempre per garantir tota la seguretat 
d’acord amb les dades objectives aportades pels experts, i que s’ha traslladat ràpidament 
tota la informació disponible al conjunt de les famílies. Recorda que en tres setmanes 
s’han enviat dos correus electrònics amb informació i detalls de la problemàtica i s’han 
fet dues reunions a l’escola. 
 
2-Degradació de l’entorn de l’escola: L’Ivan Manero mostra la seva preocupació 
perquè a l’edifici que hi ha just a tocar de l’escola, i que des de fa força temps està 
ocupat, es cremen materials plàstics. A banda dels fums i les pudors, hi ha el perill que 
s’hi declari un incendi. Explica que recentment van haver de venir els Bombers. L’Ivan 



s’afegirà a la sotscomissió que ha de contactar amb el Districte de l’Eixample per la 
problemàtica de l’amiant. La intenció és incloure aquesta qüestió en els temes a tractar 
amb l’ajuntament de Barcelona. 
 
3-Estat del Camí Amic:  L’Ivan Manero informa del resultat de la recent trobada dels 
tècnics de barri amb la comissió de relacions externes de l’AMPA, i apunta que el 3 de 
maig hi ha una altra reunió en la que cal aportar propostes.  
 
4-Designació per a la FaPaC i el CEMB: S'acorda que en Josep Maria Soro formi part 
de la Junta Directiva de la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) 
a la Ciutat de Barcelona. De la mateixa manera, s'aprova que l'Anna Gou presenti la 
seva candidatura per a una de les dues places de representació de les AMPAs de 
l'Eixample en el Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB). 
 
5-Ajudes a les famílies per a les colònies: Es descarta atorgar una subvenció universal, 
i s’opta per ajudar només les famílies que estiguin decidides a portar els seus fills/es de 
colònies però que per la seva situació econòmica no puguin assumir el cost. Serà 
l’escola qui detectarà aquests casos i els traslladarà a la Junta de l’AMPA perquè els 
valori. La quantitat de l’ajut s’ajustarà a les necessitats de cada família, però si no és un 
cas molt extrem no cobrirà el cent per cent de l’import de l’activitat. 
 
6-Augment de pressupost per a la comissió de menjador: La comissió de menjador 
demana disposar de 120 euros per poder fer l’acció formativa dirigida als monitors de 
Kampikipugui i una xerrada per a la resta de famílies. Com que aquesta comissió ja 
disposava d’un pressupost de 90 euros, es proposa augmentar-lo en 30 euros més. 
S’aprova la proposta. 
 
7-Proposta de Casal d’Estiu: S’aprova el projecte presentat per Kampikipugui, que 
aquest any està dedicat al descobriment de l’univers. Aquest estiu, el casal conviurà 
inevitablement amb les obres que es faran a l’escola per instal·lar els nous mòduls que 
es necessiten per al curs vinent. Kampikipugui  ha programat dos dies de piscina i una 
sortida cada setmana. Es decideix contactar amb el Districte i l'Espai 210 per si 
necessitem un espai cobert o descobert en cas que se n'hagi de buscar un amb urgència. 
També es contactarà properament amb el Consorci per indicar-los que les obres 
conviuran amb el Casal, i per demanar-los que es prenguin mesures de prevenció en 
matèria de seguretat molt riguroses i que hi hagi un contacte directe i permament entre 
ells i Kampikipugui per coordinar-ho tot molt bé. La ratio per a la piscina serà d’un 
monitor cada quatre infants, i per a la resta de sortides, d’un monitor cada vuit nens/es. 
S’acorda que quan s’enviï el calendari de preinscripció a les famílies, s'aportarà tota 
aquesta informació perquè tot sigui clar i transparent.  
 
8-Proposta de Reglament de Règim Intern (RRI): Es destaca que el Reglament de 
Règim Intern és una de les eines de les quals ja es va començar a parlar el curs passat, i 
que ara és fa imprescindible per regular qüestions a les que cal fer front de manera 
imminent i que no es detallen en els nostres Estatuts, com la manera de gestionar les 
subvencions o com ha de ser el procès de renovació de la junta. Es presenta la proposta 
redactada per Montse Caballé, Anna Gou i Sergi Blancafort. Es llegeix tot el document, 
punt per punt, i s’hi van afegint les millores que es debaten in situ. S’aprova el text 
definitiu –que s’adjunta com a annex-, i es recorda que l’haurà de ratificar l’assemblea. 
 



 
9- Procés de renovació de la junta: D’acord amb els terminis que fixa el Reglament de 
Règim Intern s’acorda que la renovació de la junta es farà en l’assemblea ordinària de 
l’AMPA que es convocarà durant la setmana del 23 al 29 de maig. S’informarà a totes 
les famílies de forma immiment sobre la manera de participar en aquest procès i el 
calendari. 
 
 10-Torn obert de paraula: En Josep Maria Soro explica que la xarxa d’escoles en 
barracons, de la qual en formem part, i la FaPaC estan organitzant un acte lúdico 
reivindicatiu per denunciar que les retallades de la conselleria d’Ensenyament 
endarrereixin encara més la construcció dels edificis definitius de les escoles que estan 
en mòduls. Quan es fixi una data s’informarà totes les famílies. Davant d’algunes baixes 
i del relaxament amb l’hora d’acabament, acorda fer una crida a totes les famílies per 
renovar el llistat de responsables del pati obert per la tarda i per demanar la 
col·laboració de tothom per complir la normativa de l’activitat. D’altra banda, s’acorda 
col·laborar en l’enregistrament d’imatges per a un vídeo de la plataforma veïnal de 
Glòries sempre i quan la gravació la faci un pare/mare de l’escola i es passi una 
autorització a les famílies perquè si ho veuen oportú la tornin signada. L’Alfred 
Santapau també informa que la comissió de festes està treballent en l’organització d’un 
lipdub. L’Ivan Manero explica que el 29 d’abril es fa la Festa Major de Sagrada 
Família, i ens han demanat participar en la dinamització-organització d’algun acte. En 
no haver més qüestions, es tanca la sessió i es procedeix a redactar aquesta acta. 
 
 
Barcelona, 31 de març de 2011 
 
 
 
 


