
 
                    Barcelona, 02 de juny de 2020 

Benvolguts gestors del CEB, 

Des de l’AFA La Farigola del Clot (escola pública 0835428) celebrem la vostra iniciativa, que en                
breu és començarà a veure implementada, per pintar completament l’escola, així com l’inici dels              
tràmits pel canvi de la coberta del passadís central. Ambdues actuacions us les demanàvem en               
el nostre escrit del passat 21 de gener de 2020, i de ben segur li donaran un aspecte més net i                     
nou a les instal·lacions. Gràcies. 

Tenim esperança que aquesta darrera iniciativa, del canvi de la coberta del passadís central,              
agafi bon ritme i ben aviat la puguem veure executada, desitjant que el projecte no quedi relegat                 
per sempre més en un calaix tal com va passar amb el projecte del gimnàs que s’havia de                  
redactar pel pati gran, en el curs 2010-2011, i del qual mai més se’n va sentir a parlar. 

Tot i l’alegria que ens envaeix per la posada en marxa d’aquestes millores a l’escola, no                
voldríem que caiguessin en l’oblit les altres inversions que considerem urgents, dintre de les              
competències del CEB de conservació, manteniment i vigilància de l’edifici escolar, i que ja us               
vam mencionar en aquell escrit del gener d’enguany, i que tornem a enunciar breument a               
continuació: 

● Modernització de la cuina 
● Millora de l’aïllament tèrmic de finestres i persianes 
● Actualització de la instal·lació elèctrica 
● Recuperació del sistema de drenatge dels patis 
● Manteniment de l’arbrat 

Per altre banda, des de l’AFA us volem transmetre la creixent angoixa de les famílies davant la                 
situació que any rere any els nostres infants estiguin exposats a temperatures extremes tant als               
espais interiors de l’escola com als patis, angoixa que rebem, tant la direcció de l’escola com                
l’AFA, en forma de queixes perquè els infants pateixen excés de sudoració, erupcions cutànies,              
etc. 

Aquesta situació s'agreuja aquest estiu als espais exteriors degut a la pèrdua paulatina de              
l’arbrat que venim patint des de fa anys, i que es va intensificar aquest curs amb el pas del                   
temporal Glòria, que va suposar la pèrdua de 5 grans pins i de la zona d’ombra que                 
proporcionaven al pati de primària.. 

A més, la coincidència en el temps de l’inici de les feines de pintura de les instal·lacions, amb la                   
reapertura de l’escola programada pel proper 8 de juny així com el seu ús posterior pel casal                 
d’estiu, obligarà a una major utilització dels espais exteriors, incrementant l’exposició dels            
infants a les simptomatologies anteriors esmentades així com a un major risc a que pateixin               
cops de calor. 

Un cop més, ens veiem obligats a demanar-vos una actuació urgent per a la instal·lació dels                
habituals tendals provisionals que degut al tancament de les escoles des del passat 13 de març,                
encara no heu pogut implementar aquest curs, demanant-vos que els féu extensius no només al               
pati d’infantil, sinó també al de primària. 



 

Voldríem aprofitar l'avinentesa per sol·licitar-vos que aquesta actuació provisional, evidentment          
necessària aquest curs i en els futurs cursos, es vagi transformant en una actuació futura de                
millora del pati de primària que inclogui els següents aspectes, que a més milloraria l’assolejat               
de la façana de l’aulari principal: 

● Execució d’una estructura lleugera amb coberta sobre les pistes poliesportives del pati            
de primària 

● Increment de la vegetació i arbrat a la totalitat de patis de l’escola 

Evidentment, aquestes actuacions requeriran prèviament de la recuperació i millora del           
drenatge d’aigües pluvials dels patis, que ja us venim demanant, i que de nou s’ha demostrat                
obsoleta amb les pluges d’aquesta primavera que han tornat a inundar els vestuaris recentment              
reformats. 

Cordialment, 

Junta de l’AFA La Farigola del Clot 

Elizabeth Gregorutti, NIE X8222219H (presidenta), Sandra Cunillera Pallarés, 46697512Z         
(vice-presidenta), Raúl Sánchez Rodríguez, 43438943Q (tresorer), Roger Bonet Palau, DNI 46361465C           
(secretari) 

Podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic: farigoladelclot@gmail.com 

Annex fotogràfic 

 
En primer pla, pèrdua d’arbrat al pati de primària, i en segon pla pistes poliesportives sense cap tipus de coberta que 
impossibilita el seu ús en època de pluges o amb altes temperatures. 



 

 
En primer pla, pèrdua d’arbrat al pati de primària, i en segon pla façana de l’aulari principal orientada a SW i altament 
assolejada que fa que les temperatures a les aules siguin elevades. 

 
 
 

 


