Reunió de
Juntas/Comissió/Subcomissió/Altre:
Lloc: Escola Gaia
Preparat per:
Objectiu de la reunió:
Assistents:
B. Rodeghiero
F. Gónzalez
D. Santos
B. Sánchez (Encants)
G. D’Alisa (Encants)

Comissió d’espais
Data i hora: 27/11/2019 - 19h
Benedetta Rodeghiero
(vocal)
Reunió T1
Signatura:

Ordre del dia / temes a tractar:
L’objectiu de la nostra assistència era fer una breu intervenció en el torn obert de paraula i entrar
a registre un escrit informatiu al Consell de la problemàtica de l’amiant i una sèrie de 23
preguntes per a la seva resposta pública.
Resum de la
reunió
- BR agafa la paraula en nom de les 3 escoles Gaia, Encants i Leonor Serrano. Exposa que han
vingut per fer conèixer al Consell la problemàtica de l'amiant a la zona escolar de Glòries i al
barri en general. La intervenció es conecta amb la anterior feta per el Sergi de la AAVV demanant
una taula permanent sobre el tema. Ens sumem a la iniciativa. Demanem que quedi registrat a
l'acta el nostre exscrit d'exposició dels fets i les 23 preguntes que el segueixen. Sol·licitem rebre
informació i que l'administració s'agafi el tema amb caràcter de màxima urgència perqué les
famílies estem molt preocupades.
- El Jordi Martí, nou regidor de l'Eixample, es posa unes quantes medalles parlant d'estudis i
informes de qualitat (en contra de la pròpia opinió del Luis Mallart). Diu que s'està a punt de fer
una acció de protecció de les cobertes i que per descomptat que hi estan a sobre.
- Un cop acabada la sessió, donat que no s'ha donat pas a re-preguntes, ens apropem al Jordi Marti
i al Jordi Matas per aclariments.
- BR recorda al JMartí que la única actuació eficaç en cas d'amiant és la retirada i pregunta perquè
la P.A. no hi accedeix. No obtenim resposta. Recordem els dubtes del Mallart sobre la actuació
proposta i que altres teulades adjacents, especialment les que estan al costat de La Negra, no són
objecte de cap intervenció. Preguntem per el pla de treball i diem que hem sapigut que el relatiu a
l'Escola 9 Graons ja está dipositat per el seu exàmen a la Generalitat. Recordem que som una
població escolar de casi 1.000 persones i que la demanda de trasparència i consens que es va fer
el dia 25/10 ha estat desatesa i que això genera alarma social i no els convé.
J. Matas aclareix que es van dividir la gestió de les 4 escoles entre Districte i Consorci i que els
centres de Glòries depenen de Consorci. Diu saber que es va presentar el pla de treball el dia
següent al de 9 Graons. Ens queixem de la falta absoluta de comunicació i ens recomanan
contactar amb CEB.
Ens diuen també que s'estan movent per la segona nau però no donen dades concretes, només que
hi ha un compromís per el desamiantat definitiu. Les intervencions seran en el primer cas al Nadal
i en el segon a l'estiu.
- En jordi Martí, durant conversa, comenta al Jordi Matas que s'ha de fer quan abans una reunió
amb les 3 escoles (Gaia, Encants i L.Serrano) per tractar el tema de l’ubicació de Gaia i
l'assumpte de l'amiant. En J. Matas dona l’ OK tot i que considera q són temes differents
(ubicació/amiant).
Informació addicional: (incloure aquí referència a documents rellevants, llocs web, etc.):
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Accions noves
1. Entrar escrit a la plataforma IRIS
per obtenir una resposta en 30 dies

Responsable
F. González

Data límit implementació

2. Trucar CEB per aclarir tema
presentació pla de treball

B. Mozas
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Acta de reunió
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