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Des de l’Escola dels Encants ens posem en contacte amb vostè per traslladar-li la preocupació, i fins
i tot, la indignació, que ens causa la problemàtica que estem patint i la manca de solucions que
detectem per mirar de posar-hi remei.
Com ja sabreu, l’Escola dels Encants va néixer el curs 2009-10 en una situació i un emplaçament
provionals (en barracons situats en un solar de propietat privada situat a la confluència del carrer
Castillejos i l’avinguda Diagonal). La previsió inicial –d’acord amb el Compromís per Glòries
aprovat pel ple de l’ajuntament de Barcelona el 2007- era que l’edifici definitiu es pogués inaugurar
el 2013. El 25 de febrer d’aquest 2011, el ple de l’ajuntament de Barcelona va aprovar el PMEiMU
que reserva i requalifica el solar on s’ha d’aixecar l’edifici (a la cantonada entre els carrers Cartagena
i Consell de Cent). Part d’aquest solar és propietat encara de la Tresoreria de la Seguretat Social.
Malgrat que l’anterior equip de govern s’havia compromès a comprar aquest solar, fer la
reparcel·lació necessària i cedir-lo a la Generalitat en poc temps, de moment no s’ha fet res. Al
mateix temps, el departament d’Ensenyament ha anunciat que la provisionalitat de les escoles en
barracons s’allargarà més del previst.
A l’escola, ja s’ha fet una ampliació dels mòduls prefabricats instal·lats el 2009 amb la col·locació
de nous barracons a sobre dels que hi havia. El solar que ocupem és petit i les possibilitats de créixer,
molt limitades, de manera que allargar la situació de provisionalitat representa un obstacle difícil de
salvar. Això per no parlar de la manca d’espais comuns i adeqüats que representa l’estada en mòduls
prefabricats. A més, creiem sincerament que l’elevat cost que suposa el lloguer del solar i dels
mòduls prefabricats i les solucions per a emergències a què ens referirem a continuació representen
un ús, com a mínim, poc eficient i poc raonable dels diners públics.
La nostra preocupació ha anat més enllà en els últims mesos. Com ja coneixereu, la zona de la ciutat
on està situada l’escola ha patit un progressiu deteriorament físic i social. A l’espera que a llarg
termini es faci una remodelació urbanística de tota l’àrea que envolta la plaça de les Glòries, els
propietaris d’edificis i naus han optat en el millor dels casos per no fer-hi cap millora, i en el pitjor
dels escenaris, per l’abandonament. Ara mateix, els edificis i naus que envolten l’escola presenten un
estat ruinòs. Algunes estan ocupades per famílies que malviuen recollint material de dubtosa
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procedència, altres, per persones de procedències diverses que ocasionen molèsties i inseguretat
entre el veïnat. Això se suma a la venda il·legal al carrer per part de persones que aprofiten la
proximitat del Mercat dels Encants per oferir els seus productes i que al final de la seva “jornada”
deixen els carrers convertits en una autèntic abocador.
Com ja va passar fa uns mesos, aquesta tardor han tornat a caure al pati de l’escola fragments de les
cobertes d’uralita en mal estat que envolten el solar del centre. Ja no temem només que algun
d’aquests fragments pugui caure a sobre d’un infant, sinò també que una ventada forta pugui aixecar
alguna de les planxes de fibrociment mal fixades de les naus que ens envolten i la faci volar, amb el
greu perill que això representa per a la seguretat de les persones.

Només la propietària d’una de les edificacions (l’edifici situat a Consell de Cent 554 , propietat de la
familia Comas) ha atès el requeriment del Districte de l’Eixample per assegurar la seva coberta. La
resta de propietaris –la major part del perímetre de l’escola- no han donat cap resposta. Al·legant que
no podia entrar en propietats privades, el Districte ens va explicar que no podia fer gran cosa, i
davant de la preocupació que ens generava especialment una estructura d’uralita que hi ha a sobre
d’una les cantonades del pati, el Districte ens va facilitar una xarxa amb la idea que els pares es
posessin d’acord amb els ocupes que hi ha a l’edifici del costat per accedir-hi i assegurar, com a
mínim, aquesta instal·lació. La perillositat de l’actuació –cal penjar-se pel mur amb cordes-, la
inconveniència d’accedir a una propietat privada i el buit legal que provoca una actuació com
aquesta han fet desaconsellable aquesta proposta. Després de l’últim incident, el Consorci ha decidit
actuar des del pati per evitar, com a mínim, la caiguda de fragments de coberta d’uralita. Una solució
d’emergència que encara esperem.
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L’ubicació provisional de l’escola en un espai no pensat per aquest finalitat, sense sistema de
clavegueram i sense drenatge, fa que cada vegada que plou amb certa intensitat el pati de l’escola es
transformi en un immens bassal, que roman durant tota la setmana. Això ens impedeix gaudir del
pati en bones condicions i provoca efectes nocius higiènics i sanitaris.

Els problemes no acaben aquí. En l’edifici adjacent a un dels laterals de l’escola (Castillejos 186
propietat de “Zona Verde S.L. en dissolució”) s’hi cremen cables de coure i la sortida de fums,
directe al nostre pati, envaeix l’ambient. Des del terrat d’aquest edifici, s’hi aboca material i
escombraries al pati. La preséncia d’acumulacions de líquid es converteix en el millor niu per als
mosquits-tigre, que fan estralls entre els infants. La insalubritat que ens envolta és el millor hàbitat
possible perquè la plaga de ratolins que patim vagi a més malgrat els esforços i les campanyes de
desratitització. En poc temps, s’han
registrat dos incendis importants a la
finca actualment desallotjada de Consell
de Cent 550 propietat dels hereus de la
família Negra, en aquestes edificacions
abandonades que tenim a tocar i que es
comuniquen per l’interior les unes amb
les altres. El perill per a la seguretat de
les persones és evident.
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Per tot plegat,

•

demanem que des del Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació i l’Ajuntament
de Barcelona se’ns doni una solució raonable que garanteixi la seguretat de les persones i
que acabi amb els problemes d’inundacions que tenim quan plou,

•

demanem que paral·lelament s’obligui els propietaris de les edificacions que no presentin un
estat ruïnós a fer-hi les millores pertinents per acabar amb els problemes higiènico-sanitaris
i de seguretat,

•

demanem que s’identifiquin quines d’aquestes propietats representen un perill evident pel
seu estat de ruïna i es procedeixi al seu enderroc,

•

demanem que es desenvolupi amb urgència la segona fase del pla Especial i de Millora
Urbana que afecta aquesta part de l’illa compresa entre Diagonal-Cartagena-Consell de Cent
i Castillejos per aturar la degradació física i social de la zona,

•

demanem que s’agilitzi la compra del solar reservat per a l’Escola dels Encants i es
construeixi l’edifici definitiu per acabar amb els problemes higiènico-sanitaris i de seguretat
que representa la nostra estada en el solar actual, i per solucionar la manca d’espais adequats
per poder tirar endavant el projecte pedagògic que tota la comunitat educativa impulsa amb
il·lusió i amb la confiança de trobar la complicitat de les administracion

Atentament,
Barcelona, a 10 de novembre de 2011
Agnès Barba, directora de l’Escola dels Encants
escoladelsencants@xtec.cat abarba1@xtec.cat
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