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PUNT únic

ORDRE DEL DIA

1.- Situació actual de les teulades de fibrociment del costat de l’escola: actuacions del cap de setmana i
proposta d’accions
****

****

****

S’ha convocat de manera urgent aquesta junta extraordinària atenent als fets dels darrers dies.
CRONOLOGIA DELS FETS (d’acord amb la informació recollida per tots/es les assistents):
-

-

-

Divendres 7/02:
o la direcció de l’escola és informada pel CEB i informa a l’AFA que es faran mostrejos de fibres
d’amiant al pati aquell mateix dia, per verificar que les condicions es mantenen després del
temporal Glòria. (juntament amb mostrejos a patis de Gaia i Leonor Serrano)
o Es fan els mostrejos de fibres d’amiant al pati de l’escola.
Divendres 14/02:
o la direcció de l’escola és informada pel CEB i informa a la Comissió de Medi Ambient que degut als
resultats dels mostrejos i anàlisis posteriors, hi ha presència de fibres despreses a la coberta de FC
contraposada al sorral i pàrquing de patinets i bicis de l’escola, i possiblement es farà alguna
actuació d’urgència durant el cap de setmana.
o A la tarda es constata la presència de personal aliè a l’escola al pati, fent observacions. Unes 4-5
persones sense identificar i sense acompanyament del personal de l’escola.
o El CEB informa a l’escola que estiguin localitzables perquè els avisaran si hi ha alguna acció
preventiva urgent a l’escola durant el cap de setmana. La Direcció de l’escola trasllada a l’AFA
aquesta informació.
Dilluns 17/02:
o Al matí es constata que s’han col·locat unes lones a la teulada de FC llindant amb el pàrquing de
bicicletes/patins i pati.
o La direcció de l’Escola confirma a l’AFA que no ha estat informada d’aquest fet tot i que ha estat
pendent de rebre una trucada el cap de setmana.
o La direcció de l’escola reenvia a l’AFA l’informe amb els resultats analítics dels mostrejos efectuats
el 7/02. Es constata que un dels punts mostrejats (terra del pàrquing de bicis/patins de l’escola dels
Encants) a més d’un altre de pati de l’escola Gaia, tenen resultats positius en presència de fibres
d’amiant. No es tracta de la teulada, com s’havia informat prèviament sinó d’una superfície de
l’escola, on hi ha trànsit d’infants i elements que després va als domicilis (patinets). A més, l’informe
no especifica qui l’ha encarregat, a què respon, quina metodologia de mostreig s’ha fet servir, quina
superfície total ha estat mostrejada, i no està signat l’informe global per cap persona (només estan
signats els resultats del laboratori).
o Davant d’aquest fet, i per suggeriment de la Junta de l’AFA, la direcció de l’escola clausura el
pàrquing de patinets
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-

Dimarts 18/02:
o 8h30: La Direcció de l’escola envia un missatge a totes les famílies indicant que queda clausurat el
pàrquing de patinets i bicis fins a nou avís.
o Es constata per part de diverses persones famílies de l’escola, (almenys 3 persones membres de la
Junta de l’AFA en son testimonis) que hi ha persones treballant i escombrant la coberta del costat
de la de FC, en horari escolar i sense més protecció que elements anticaigudes. Les persones que
estan a les cobertes, en veure que se les està observant, aturen les feines i s’amaguen.
o La Direcció de l’escola segueix sense tenir explicacions per part del CEB. La Directora en Funcions,
Susanna, truca a la Gerent sense que se li torni la trucada.
o L’AFA convoca una Junta extraordinària per a les 19h.
o La Direcció de l’escola, en no tenir resposta de la Gerent del CEB, envia un e-mail (amb CC a la Junta
de l’AFA) demanant explicacions de les actuacions i transmetent el neguit de les famílies front la
manca d’informació.

L’objectiu de la reunió extraordinària és posar en coneixement de tota la Junta aquests fets ocorreguts les 2 darreres
setmanes, per a:
1) Acordar un missatge a enviar a la Direcció de l’Escola amb peticions explícites.
2) Acordar una comunicació com a AFA a totes les famílies de l’escola.
3) Valorar i prendre posició com a AFA Encants, per a la reunió convocada demà 19/92 a les 17h a la seu del
districte, amb els agents implicats de l’administració i les altres Escoles (Gaia, Leonor Serrano, 9 Graons).
4) Valorar i recollir propostes d’accions a decidir finalment d’acord a com vagi la reunió esmentada al punt
anterior.
ACORDS:
1) Missatge a enviar a la Direcció de l’Escola amb peticions.
S’enviarà aquesta mateixa nit des del correu de l’AFA a la Direcció de l’Escola. Contingut:
Requerir assistència a la reunió del 19 de febrer a les 17h per part d’algun/a representant de la Direcció de l’Escola
per les raons següents:
L’AFA i les famílies té un malestar molt gran per tal com s’han dut a terme les actuacions irregulars per part del CEB.
Arrel de l’informe de resultats de les mostres preses, amb una mostra positiva en un espai de l’escola, el CEB no ha
informat degudament a l’escola ni ha establert cap protocol de prevenció en el cas de l’espai on s’ha detectat
presència de fibres d’amiant; Per tant, considerem que tant els infants com la resta de comunitat (famílies i personal
laboral de cuina, monitoratge, neteja, PAS, educadores) han estat potencialment exposats i continuarien exposats
doncs el CEB no ha actuat seguint el principi de precaució, protegint la seva salut evitant-ne l’exposició.
És coneixedor el Claustre de l’escola de l’exposició potencial a fibres d’amiant a la que poden estar sotmesos?
Entenem que sí. Què en pensa?
Requerim una explicació sobre la intervenció detectada a la coberta del costat del pati a les 9h15 del dia 18/02/2020:
Qui n’ha encarregat l’execució i amb quina finalitat?
Pensem que s’ha d’informar a les empreses que tenen treballadors/es al centres al centre escolar de la situació
detectada. L’AFA procedirà a informar a Vatua l’Olla.
Considerem necessari que l’escola prengui una decisió, preferiblement consensuada amb l’AFA, i la comuniqui amb
la màxima transparència a les famílies, sobre què s’ha de fer amb pàrquing de patinets/bicis. Si aquesta actuació no
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és immediata, ampliar la informació del mail enviat el dia 18/02 sobre el tancament del pàrquing, per evitar rumors,
durant aquesta setmana com a màxim.
Exigir al CEB una actuació preventiva especifica a la zona on s’ha detectat presència de fibres d’amiant i una
informació sobre com procedir amb aquella zona. Demanem que vingui un/a representant del CEB a donar una
explicació en persona o a través d’un comunicat oficial a les famílies o a l’AFA.
Com a AFA ens plantegem seriosament que en el cas de no tenir una resposta o compromís satisfactori a la reunió
de demà per part del CEB, iniciar accions contundents per visibilitat el problema.
A fi de fer més eficient el trasllat d’informació, i per evitar maletesos, demanem que en aquest assumpte hi hagi un
interlocutor únic entre escola i AFA, que sigui o bé l’Albert, vocal de Comissió de MA o bé al grup ESCAFA.
Finalment, com a AFA hem acordat que farem una comunicació a totes les famílies per e-mail informant de la situació
actual i dels resultats de la reunió de demà, com a molt tard, dijous 20/02/2020.
2) Acordar una comunicació com a AFA a totes les famílies de l’escola.
S’acorda esperar a la reunió de demà amb l’Ajuntament, altres escoles i altres administracions implicades, per fer
una comunicació específica des de l’AFA a les famílies, en funció de com hagi anat la reunió.
3) Valorar i prendre posició com a AFA Encants, per a la reunió convocada demà 19/92 a les 17h a la seu del
districte, amb els agents implicats de l’administració i les altres Escoles (Gaia, Leonor Serrano, 9 Graons).
S’acorda amb el vocal de la Comissió de MA, que com a AFA Encants farem pressió específica per prioritzar, dins del
pla concret de desamiantat de totes les cobertes de la zona, les accions d’ocupació directa dels espais de la coberta
del costat de l’escola on ha sortit mostres positives, per les vacances de setmana santa i no esperar a l’estiu (com
s’havia acordat amb el grup que anirà a la reunió a la seu del districte). L’Albert ho traslladarà a la resta del grup
aquesta nit per veure si és factible, o es mantén la proposta inicial de demanar el desamiantat per l’estiu i una
actuació de protecció especifica provisional per setmana santa.
Com a AFA Encants es vol resposta sobre qui va encarregar i perquè les actuacions a la coberta del costat.
Que el CEB doni una resposta sobre què cal fer amb la clausura provisional del pàrquing de patinets i es doni una
resposta sobre el possible risc. Demanem que vingui un/a representant del CEB a donar una explicació en persona o
a través d’un comunicat oficial a les famílies o a l’AFA.
Demanar al Centre de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat què hem de fer amb el personal laboral, que per
part de l’AFA (cuina i monitoratge de menjador) està contractat a través de les empreses Vatua L’Olla i Kampi Ki
Pugui. En concret el personal de cuina transita per aquella zona i emmagatzema menjar pels infants, i hi ha unes
finestres que donen a la cuina on hi ha els treballadors/es.

4) Valorar i recollir propostes d’accions a decidir finalment d’acord a com vagi la reunió esmentada al punt
anterior.
Com a AFA Encants vol prioritzar accions a la coberta contraposada al costat de l’escola on han sortir mostres
positives. En cas de no tenir un compromís o que aquest no es compleixi, es planteja fer accions contundents de
comunicació i també a la pròpia escola.

Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 21h10
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