
 
 

ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2012 
  

Dia: divendres 9 de novembre de 2012 

Hora: 16:45 

Lloc: Escola dels Encants 

Assistents: Alfred Santapau, Òscar Brutau, Esther Hospital, Ruth Fontelles, Cecília 

Garcia, Sol Kliczkowski, Alberto Iglesias, Guillem Capellades, David Sebastian, Anna 

Gou, Marta Caño, Tina Schulz, Helena Pérez, Paula Jakszyn, Andrea Marziano, 

Stephen Tayleur i Josep Maria Soro. Excusen la seva presència Laura Cardús, Elena Jou 

i Ivan Manero. 

 

1-Relleu a la vocalia de Medi Ambient: obre la reunió en Josep Maria Soro, que 

explica que la vocal de Medi Ambient, Elena Jou, ha demanat ser rellevada perquè no té 

el temps necessari per impulsar les tasques de la comissió. Els membres de Medi 

Ambient proposen que sigui substituïda per Marta Caño. S’aprova el relleu per 

unanimitat i es recorda que aquest canvi haurà de ser ratificat en la propera assemblea. 

 

2-Aplicació del pla de comunicació: el vocal de Comunicació, Guillem Capellades, 

explica que ja s’ha fet una primera reunió amb la participació de la directora de l’escola 

i de membres de la seva comissió, de Relacions Socials, de Relacions Externes i de 

Recerca i Innovació amb la voluntat de definir aquells aspectes del projecte que l’equip 

pedagògic considera prioritaris. Tenint en compte que les retallades es tradueixen en 

algunes mancances en el dia a dia de l’escola, hi ha coincidència a l’hora d’aplicar 

cristeris d’austeritat en la implementació del pla de comunicació amb la intenció de 

reduir el capítol de despeses i mirar de destinar una part dels diners (un cop coberta la 

quantitat que consta en el projecte que vam presentar a l’Ajuntament de Barcelona i que 

haurem de justificar pertinentment) a necessitats bàsiques i urgents de l’escola que 

s’han vist afectades per la reducció dels pressupostos que habilita el Consorci 

d’Educació.  

 



3-Vaga general del 14-N: s’acorda l’adhesió a la vaga general en compartir els motius 

que han generat la necessitat de convocar aquesta jornada reivindicativa. La vocal de 

Relacions Externes, Ruth Fontelles, informa que els membres de la comissió ja han 

mantingut reunions de coordinació amb altres AMPA, entitats veïnals i sindicats per 

preparar un acte lúdico-reivindicatiu, que es farà a la plaça Gaudí el matí del dia 14 i 

que està pensat per als infants de les escoles de la Dreta de l’Eixample. S’acorda 

participar en la coordinació d’aquest acte i informar a les famílies dels motius que han 

forçat la convocatòria de la vaga general i instar al seguiment d’aquesta jornada de 

protesta. 

 

4-Novetats sobre l’enderroc d’una de les naus adjacents a l’escola: el vocal d’Obres, 

David Sebastián, informa que Districte i Consorci ja només esperen la firma del 

propietari de la nau de Consell de Cent 550 (que desemboca al pati de l’escola) per 

procedir a l’enderroc. A canvi d’aquests treballs –que es pagarien amb la partida de 

240.000 euros que vam aconseguir arrencar en els pressupostos municipals-, la propietat 

cediria gratuïtament el solar resultant durant quatre anys  a l’Ajuntament de Barcelona, 

que el posaria a disposició del Consorci perquè el pati de l’Escola dels Encants guanyi 

1900 metres quadrats i es puguin contrarestar els problemes de manca d’espai en 

l’emplaçament provisional i fins a la construcció de l’edifici definitiu. Els treballs 

començarien abans d’acabar l’any amb la retirada de les cobertes d’uralita de la nau per 

part d’una empresa especialitzada en processos de desamiantització, que garanteix totes 

les mesures de seguretat. Continuarien amb l’enderroc de l’edifici durant les vacances 

de Nadal i amb actuacions per assegurar els murs i mitgeres que queden d’empeus. I 

finalitzarien al febrer/març amb el sanejament del terreny i la instal·lació de punts de 

llum i aigua. L’extrem d’aquest terreny (a tocar del carrer Consell de Cent) es destinarà 

a una pista esportiva que serà d’ús compartit entre l’escola i el barri. La comissió 

d’Obres i la direcció de l’escola estan treballant en un projecte amb propostes d’ús de 

tot aquest nou espai de pati per poder-lo negociar posteriorment amb els tècnics del 

Consorci d’Educació. L’escola també vol fer participar els infants en l’aportació 

d’idees. En Josep Maria Soro explica que un cop es procedeixi a la firma que 

desencallarà l’enderroc i es coneguin més detalls i dates exactes sobre els treballs es 

convocarà una reunió amb tota la comunitat educativa perquè tothom tingui tota la 

informació. 

 



5-Crema de cables a l’edifici de la Negra: la Tina Schulz, que havia proposat la 

inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia, manifesta la seva preocupació pel fum que 

amb freqüència arriba al pati provinent de la nau ocupada del costat de l’escola. Proposa 

que sen faci una anàlisi. S’ofereix a mirar quin cost podria tenir. A banda d’això, 

demana alguna actuació per mirar d’acabar amb aquesta situació. S’acorda provar 

inicialment la via del diàleg amb la família que ocupa l’edifici del costat per mirar de 

trobar –com s’ha fet en anteriors ocasions- una solució negociada. La Tina i la vocal de 

Medi Ambient, Marta Caño, s’ofereixen per fer aquesta gestió conjuntament amb la 

directora de l’escola i el president de l’AMPA. Es recorda que el propietari de la nau ha 

presentat un requeriment judicial per al desallotjament de l’edifici i que l’AMPA ha 

demanat al Districte en diverses ocasions –i ho tornarà a fer- una solució a la 

problemàtica que representa el fet de viure envoltats de naus abandonades i/o ocupades. 

Aquestes gestions han permès per exemple el futur enderroc de la nau  de Consell de 

Cent 550.   

 

6-Seguretat a les entrades i sortides: l’Stephen Tayleur trasllada a la junta els seus 

dubtes sobre les mesures de seguretat per evitar que sortin infants de l’escola o sobre la 

possibilitat que entri algú de fora aprofitant els moment en què s’obre la porta. Pel que 

fa a l’hora més conflictiva (la sortida de la tarda), es recorda que els alumnes han de ser 

recollits pels pares/mares a les respectives aules i que a partir d’aquell moment les 

famílies han de ser corresponsables de la seguretat dels infants en el recinte escolar 

(dels propis, però també dels altres, entenent que tots plegats formem part d’una 

comunitat educativa). Això es tradueix en la conveniència d’aturar qualsevol infant que 

s’encamini cap al carrer sense la seva família. A la porta sempre hi ha de ser la 

conserge, que comprova que els nens/es van amb els seus pares/mares. Per a la resta del 

dia, s’acorda demanar a l’escola que posi una clau a la caixeta que tanca l’interruptor 

que acciona l’obertura de la porta per evitar que els infants hi accedeixin. Es demana als 

treballadors de l’escola que sempre que s’obri la porta amb l’intèrfon es comprovi 

personalment qui entra. I es demana recordar a tothom que és indispensable comprovar 

que la porta d’entrada ha quedat ben tancada quan entrem o sortim. L’Stephen Tayleur 

també expressa preocupació per les mesures de seguretat que es fan servir amb els 

elements que hi ha al pati. En Josep Maria Soro explica que l’Hernan Collado, de Medi 

Ambient, s’ha ofert per detectar conjuntament amb l’escola aquells àmbits que 

requeririen de la presència d’alguns voluntaris per fer tasques molt concretes. Una de 



les idees que havia sorgit és que un d’aquests grups de voluntaris es dediquès 

periòdicament a revisar la seguretat dels jocs del pati i a retirar els elements que es 

puguin considerar perillosos. També es menciona l’alçada de la barana de l’escala per 

accedir al mòdul de P4 i P5 i la compactació del sorral per millorar la seguretat quan 

plou molt. En David Sebastian s’anota aquestes qüestions per plantejar-les a la comissió 

d’Obres. 

 

7-Protocol d’emergències al pati: la vocal de Relacions Socials, Esther Hospital, 

explica que a la comissió miren d’enllestir un protocol bàsic que detalli quins passos 

hauríem de seguir tots plegats a l’hora d’atendre una urgència mèdica. Un cop acordat, 

aquest protocol s’haurà de remetre a tota la comunitat educativa i haurà d’estar penjat 

en llocs ben visibles de l’escola per poder ser consultat en qualsevol moment. L’Andrea 

Marziano i la Tina Schulz pregunten si a banda d’aquest protocol d’urgències mèdiques 

no hauríem de conéixer quin és el pla d’emergències de l’escola i saber si és obligatori 

fer simulacres d’evacuació per si algun dia hi haguès algun incendi. L’Esther Hospital 

cercarà aquesta informació.  

 

8-Alumne de primer amb necessitats educatives especials: la Sol Kliczkowski 

explica que després de la reunió oberta en la qual es va aportar informació i 

assessorament per tractar de manera coordinada aquesta qüestió, es va quedar amb el 

dubte de si l’escola estava fent tot el que calia per accelerar les solucions que garantissin 

el benestar emocional de l’infant. En Josep Maria Soro demana la participació en la 

reunió de la directora de l’escola, Agnès Barba, que explica que els Serveis Socials 

n’estan fent un seguiment i que el nen rep atenció setmanalment per part d’un psicòleg 

d’una unitat especialitzada. També detalla que han demanat celeritat a aquests 

professionals en els seus treballs per buscar la resposta més adeqüada per a l’infant. 

L’Andrea Marziano s’ofereix per cercar més assessorament dels recursos que es poden 

emprar. S’acorda deixar la iniciativa a la direcció de l’escola, i treballar de comú acord i 

de forma coordinada amb l’equip pedagògic, que es compromet a informar a la junta de 

les novetats sobre el cas. 

 

9-Funcionament del menjador: la Cecília Garcia i l’Helena Pérez, de la comissió de 

Menjador, informen que a diferència del que passava en els primers dies del curs, ara 

conviden els infants a provar el menjar. La Paula Jakszyn, també de la mateixa 



comissió, explica que s’han fet canvis en el menú per introduir nous productes 

ecològics, i que també han negociat amb l’empresa de catering per evitar que el mateix 

dia coincideixin un primer plat i un segon dels que acostumen a agradar menys o per 

eliminar determinats acompanyaments que no són del gust dels infants. També han 

demanat a l’empresa Natural Cuina puntualitat en l’arribada del menjar i millores en la 

qualitat d’alguns plats. Una altra de les novetats és que en els menús que reben les 

famílies també figuren les calories. L’Helena Pérez també diu que es continuen 

treballant amb els infants els hàbits associats a l’hora del menjar i també aquells que 

tenen a veure amb la neteja de l’espai i la recollida dels estris. 

 

10-Informació del consell escolar: la representant de l’AMPA al consell escolar, Anna 

Gou, informa que a finals de mes se celebrararà la primera reunió del curs d’aquest 

òrgan, durant la qual s’ha d’aprovar el pla d’actuació per al 2012-13. Quan rebi la 

proposta, la farà arribar als membres de la junta perquè analitzin el document i facin les 

aportacions que considerin oportunes. També explica que s’ha publicat al DOGC el 

decret que regula les eleccions als consells escolars dels centres educatius sostinguts 

amb fons públics, i que finalment aquests comicis s’han ajornat fins després de les 

vacances de Nadal. S’informarà a totes les famílies de les dates i del procediment. 

 

 11-Torn obert de paraula: la Cecília Garcia demana si hi ha algun mecanisme per 

forçar les persones que s’han apuntat a la participació activa en el treball de les 

comissions. Es prefereix buscar alternatives que convidin a la participació, però que en 

cap cas la forcin. En no haver més intervencions, es procedeix a la redacció de la 

present acta. 

 

Barcelona, a 16 de novembre de 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


