
Reunió de 

Juntas/Comissió/Subcomissió/Altre:  
Comissió d’espais   

Lloc: Escola Gaia  Data i hora: 08/11/2019 - 16h 
Preparat per: Benedetta Rodeghiero 

(vocal) 
  

Objectiu de la reunió: Reunió T1 

Assistents: 
Alba (mestra) 
Nati (mestra) 
P. Gónzalez 
S. Hernández 
R. Herrero 
M. Berga 
L. Baniandres 
X. Olivella 

B. Pitchardo 
I. Murillo  

A. Bayru 

E. Sanchez 

D. Rilo 

K. Ilousi 

N. Obiols 
  

Signatura:  
 

 

 

 

Ordre del dia / temes a tractar: 

1. Benvinguda als nous membres 
2. Traspàs de necessitats de l’escola 
3. Informació sobre els informes d’amiant i solar 
4. Formació de grups de treball amb anomenament de responsables i calendari d’actuacions 
5. Altres i eventuals 

Resum de la reunió     

1. Fem ronda de presentacions. 
 
2. 
G. verd i sostenibilitat 
Hi han 3 mestres més Joan, Betti, Silvia. S’apunten al Grup verd i sostenibilitat que de moment 
continuarà sent GT. 
L’escola voldria que l’hort i la gestia gestió de l’hort i les jardineres fos una proposta més per els 

infants. Quines plantes? Cal fer calendari. La zona d’hort hauria d’estar protegida. 
Es demana fer un projecte per aquest any, imaginant que les actuacions siguin reutilitzables per 

altres anys i fins i tot que es puguin traslladar. Estudiar possibilitat de demanar subvenció de 

l’Ajuntament. 
Avaluar possible col·laboració amb entitats per el manteniment del verd. Exemple contactar amb 

l’hort urbà de Padilla.  
Es demana preparar candidatura per Escoles + sostenibles. 
 
G. manetes + G. Equipaments  
- Va quedar pendent jornada manetes en 1er T que serveixi també com a cohesionador de 
comunitat. Es demana organitzar-ne una abans de Nadal. La Noemi farà de llaç amb ComCom i 

Com Lúdica. 
- Es necessita tornar a fer inventari del material de l’escola/CE i ordenar (etiquetar). S’ha perdut 
allargador de 25 m. 
 
- Llistat actuacions urgents: 
- Angelets per els llums (derivació des de sortida cable a punt de llum). 
- Muntar caseta de fusta per materials al costat del jardí gran.  



- penjadors ambients 4 I 5 anys. 
- Dissenyar i muntar espai per posar comptes al jardí. Per llegir llibres (80cm amplada). 
- Dissenyar i muntar element de joc modular per jardí gran. 
- Disenyar i muntar espai sonor per jardí gran. 
- Provisions de sobres de fusta per els ambients. 
 
Es proposa des de la CE incrementar la participació dels infants a les jornades manetes.  
Oferim recolzament per millorar espai bricolatge als ambients i suggerim utilitzar unions 
mecàniques a base de pre-forats + nusos amb cordes i cordills. 
 
3. 
G. Salut ambiental 
Fem un resum de l’historial sobre tema amiant i informem de les últimes reunions/actuacions. 
Conceptualment s’ha fet salt a escala ciutat pel fet de juntar-nos amb plataformes d’afectats i 
Escola 9 Graons.  
A la reunió amb AAVV i plataforma afectats del dia 7/11 s’acorda: 
A. Redactar una carta conjunta demanant pla de treball i que un tècnic especialista (Mallart) 
autoritzi i certifiqui el procediment a seguir a més del seguiment durant l’obra. 
B.Redactar un document per demanar analítiques de superfície per el control de l’efectivitat de la 

resina. 
C. Pressionar perquè es retirin les teulades afectades (zones A, B, i C). 
D. Denuncia per part de les treballadores dels 3 centres via riscos laborals i Imeb. No fer proves 

mèdiques sino monitoratge dels treballadors. 
E. Pensar actuacions de denuncia conjunta (accions al twitter, repartició de flyers, etc). Tothom ha 

de saber que hi ha amiant a Glòries! A parlar amb ComCom. 
 
Per part de la nostra CE es demana a més: 
- Tenir un protocol d’evacuació per adults i petits a la nostra escola. 
- Que el tècnic extern estigui  a la mesa de contractació. 
 
G. Solar 
S’explica l’informe realitzat el curs passat. 
L’iter és el següent: Consorci planifica i tria l’área de l’equipament i les infraestructures. 

L’Ajuntament busca una parcel·la; la Generalitat atorga una partida per el concurs de projecte i la 

realització de l’escola.  
Les assignacions són bianuals. Això vol dir que en 2020 l’Ajuntament ha de assignar parcel·la per 

poder tenir partida pressupostaria en 2021. Tenint en compte que la programmació educativa es fa 

de cara al gener-febrer, ara és el moment de decidir quantes línies demanar. 
Tenim un any de temps per actuar per obtenir solar. 
El planejament de Glòries que s’acaba d’aprobar preveu habitatge al nostre solar.  
El 21/5 es va aprobar el plà. Al juliol vam presentar al·legacions perquè l’Escola Gaia no 

figurava. Encara no s’ha obtingut resposta oi el motiu és que no saben que fer amb nosaltres 
perquè no contàven que estariem en aquest solar, sinó a Cartagena.  
Si es reconeix la nostra presència aquest fet ens dona drets a la taula de negociació. És una carta 

que ens hem de jugar per negociar quan marxem i on.  L’AFA haurá de liderar politicàment amb 
Districte donat que Direcció és també administració pública i no ho pot fer,. més enllá de 

pressionar Consorci. 
Hauriem de demanar una Comissió permanent amb Districte, Glòries Consorci. 
Mapa i fitxes: moure àrea Glories com a nou focus+ mapa localitzaciófamilies. 
La Laia aporta l’exemple de l’escola Xirinacs. 

 Informació addicional: (incloure aquí referència a documents rellevants, llocs web, etc.):  

 
 
 

Accions de la reunió anterior Responsable Data límit 
implement
ació 

Estat 



    

    

    

    

    

    

Accions noves Responsable Data límit implementació 
1. Organitzar jornada maneta amb 

Com Com i Com Lúdica 
 

X. Olivella + D. Rilo Inici/ mitjans desembre 

2. Activació Grup verd i sostenibilitat  

i redacció objectius  
K. Ilousi + S. Mascaros Finals novembre 

3. Grup solar: investigar nova área al 
voltant de Glòries 

R. Herrero + O. Kerexeta Gener 

4. Grup equipaments: convocar grup  B. Rodeghiero Abans Nadal 

Decisions preses Responsable Data implementació 

1. Grup verd/sostenibilitat constituir 

grup i plantejar pla de treball. Veure si 
es pot presentar proposta a 

subvencions. 

K. Ilousi + S. Mascaros Inici/ mitjans desembre 

2. Grup manetes: organitzar jornada 
manetes per inici/mitjans de desembre 

X. Olivella + D. Rilo Inici/mitjans desembre 

3. Grup equipaments trobada per 

dissenyar dispositiu plataforma i joc 
jardí gran 

B. Rodeghiero Abans de Nadal 

4. Grup Salut: implementar acords 

presos a la reunió AA.VV.. i demanar 
protocol d’evacuació petits i grans. 

Definir amb COMCOM estratègia 

comunicació per denunciar amiant. 

S. Hernández  Finals novembre 

5. Grup solar: demanar comissió 

permanent amb Districte, Glòries i 

Consorci per seguiment situació 
escola. Ampliar mapa fitxes 

focalitzant en la plaça de les Glòries. 

B. Rodeghiero + R. 

Herrero + O. Kerexeta 
Abans Nadal 

 

 
 Acta de reunió 

 
 

AFA Escola Gaia 
 
 
 
 
 
 
 


