
El 20 de maig de 2016 vam inaugurar el nostre camí escolar, juntament amb l’escola Arc Iris 
i l’escola bressol el Cargol. 

 

Aquest projecte va començar fa anys, impulsat per l’Ampa i per l’escola, i finalment durant el 
curs 2015-2016, els companys de 4t van parlar amb les botigues i entitats que, seleccionades 
prèviament, troben de camí a l’escola, els van explicar el projecte i els van lliurar el logo del 
camí escolar, fet conjuntament per les tres escoles participants. 

Per Sant Jordi, els vam agrair la col•laboració i els vam portar unes roses amb diferents 
materials que havíem fet a classe amb la col•laboració de la comissió del camí escolar de 
l’Ampa. 

En relació amb el descampat que hi ha entre la Davallada de Gallecs i l’escola, el qual suposa 
un motiu de preocupació per l’evident deixadesa per part dels tres copropietaris, Ajuntament i 
dos propietaris privats, s’han fet múltiples actuacions durant aquest any: 

- S’han fet diverses gestions amb la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà 
Planas, la qual ha obert expedient per aquest tema i ens està recolzant en la nostra 
reivindicació. Es va personar “in situ” el passat mes de setembre de 2016 per comprovar la 
lamentable situació i continua les gestions amb les diferents entitats implicades, especialment 
amb l’Ajuntament de Barcelona. 

- Es va mantenir una reunió amb el Gerent del Districte d’Horta-Guinardó, Eduard Vicente 
Gómez, el passat 20 d’abril de 2016, a la qual el Gerent va traslladar la part de l’evident 
responsabilitat que té l’Ajuntament en aquesta situació als propietaris privats i al Consorci 
d’Educació, “rentant-se les mans” d’aquesta manera l’Ajuntament. 

- Vam assistir tant a la Comissió de seguiment com al Consell de barri del passat 25 de maig 
de 2016, on vam tornar a manifestar la nostra reivindicació. En aquest vídeo de la gravació del 
Consell, al minut 45:32, podeu veure la nostra intervenció. La resposta, al minut 51:15, va ser la 
mateixa que va donar el Gerent, tot i que la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, es va 
comprometre a reforçar les xarxes de subjecció que hi ha en una zona propietat de 
l’Ajuntament. A la mateixa Regidora li vam recordar que, el dia que va venir a la inauguració del 
Camí escolar, li vam fer entrega d’una pedra pintada pels nens de l’escola perquè tingués 
present que el descampat necessita una solució definitiva ja que afecta a la via pública, es 
troba al bell mig del Camí escolar i repercuteix a la seguretat de les persones. 

https://www.youtube.com/watch?v=8yba9LLzwQw&feature=youtu.be
http://agora.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn/wp-content/uploads/usu799/2016/06/IMG-20160520-WA0013.jpg


- Paral•lelament amb aquestes actuacions, hem contactat i apropat vincles amb l’Associació 
de Veïns de la Font d’en Fargues, que ens ha recolzat i a la qual li donem també nosaltres el 
nostre suport com a veïns que també som, i des d’aquí els felicitem per la seva tasca. A partir 
d’ara, mantindrem una estreta col•laboració amb ells de difusió d’activitats i reivindicacions. 

Fruit de la lluita veïnal i com a èxit per a la mobilitat del barri s’ha aconseguit el compromís 
instal•lació d’un ascensor inclinat i una sèrie de millores a la Davallada de Gallecs, malgrat que 
pel descampat no hi ha cap compromís seriós per part de l’Ajuntament en aquest mandat. 

- S’ha contactat en diverses ocasions amb el Consorci d’Educació de Barcelona, per 
diferents mitjans sol•licitant una reunió conjunta entre Consorci, Escola i AMPA, per tal 
d’aconseguir una ampliació de pati i gimnàs per a l’escola sense que, fins a la data, ens hagin 
concretat data de reunió. Volem continuar per aquesta via per tal d’aconseguir aquesta reunió 
que considerem imprescindible. 

- Vam mantenir una entrevista per a El Periódico de Catalunya referent a la Davallada de 
Gallecs on vam aconseguir que també es mostrés la nostra reivindicació. Aquí podeu trobar 
l’article complet del passat 6 de setembre de 2016. 

- Hem tingut tres aparicions molt remarcables al programa Codi de barris a BTV. A la primera, 
del 19-5-2016, podeu veure al minut 42:40 una petita intervenció d’un pare que pertany a la 
Comissió amb la seva filla. A la segona, del 7-7-2016, es va fer menció a una de les habituals 
roques que cauen a la vorera al minut 18:28 on els presentadors es refereixen a la mateixa 
com a “menhir”; i la tercera, va ser un programa al 22-9-2016 dedicat íntegrament al barri de la 
Font d’en Fargues on van aparèixer diverses mares i pares de l’escola i membres del Camí 
escolar reivindicant la situació del solar, els problemes de mobilitat al barri, l’incivisme d’alguns 
conductors amb els passos de vianants i d’altres queixes. I en aquest mateix programa, al 
minut 42:27, la Síndica de Greuges de Barcelona va intervenir explicant tota la problemàtica del 
descampat i la demanda que ha fet a l’Ajuntament per la dignificació d’aquest espai. 

 

https://sites.google.com/site/avvfontfargues/
https://sites.google.com/site/avvfontfargues/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/escalada-font-den-fargues-5362085
http://www.btv.cat/alacarta/codi-de-barris/45243/
http://www.btv.cat/alacarta/codi-de-barris/45997/
http://www.btv.cat/alacarta/codi-de-barris/46560/

