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CRONOLOGIA DEL DESCAMPAT DEL CARRER DE GALLECS, 24 DE BARCELONA 

Any 1969. Una cooperativa de mestres i famílies —Cooperativa Escolar Guinardó— funda 

l’escola Àngels Garriga, ubicada en un primer moment al carrer de Los Castillejos de 

Barcelona, que advoca per la tradició de renovament pedagògic de les escoles de la República 

i defensa una escola participativa, coeducativa, democràtica i catalana. 

Any 1971. La Cooperativa compra un 

immoble al carrer de Gallecs, 22 de 

Barcelona, al qual li diuen La torreta, i 

passa a ser la nova instal·lació de l'escola. 

El centre fa servir com a patis els dos 

descampats que hi ha tant a la dreta com a 

l'esquerra de La torreta. 

Any 1975. La Cooperativa compra també les dues parcel·les del carrer de Gallecs, 18 i 20 per 

construir el nou edifici de l'escola . 

Any 1976. Després d'enderrocar La torreta, la Cooperativa 

finança la major part de la construcció de l'escola actual al carrer 

Gallecs, 22 de la ciutat, d'acord amb els criteris legals de l'època. 

L'escola demana a Ensenyament l'adquisició dels solars 

col·laterals a dreta i esquerra de l'escola per ampliar-la.  

De fet, en els plànols de l'escola ja es preveia la possible 

ampliació. 

Any 1981. S'inaugura el nou edifici de 

l'escola actual, i es torna a demanar un 

cop més els solars adjacents a l'escola. 
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Any 1987. L’escola Àngels Garriga s’integra a la xarxa d’escoles publiques de la Generalitat 

de Catalunya. La Cooperativa de famílies i mestres cedeix la titularitat del centre, el solar i 

l'edifici a l'Ajuntament i a la Generalitat, en el marc del conveni del CEPEC. A canvi, 

l'Ajuntament es compromet a ampliar l'escola utilitzant els dos solars adjacents a l’escola. 

Març de 1998. L'Ajuntament cedeix a l'escola el terreny del carrer Trèvol, 10, per fer l'hort 

del centre, i mesos més tard l'escola fa coincidir el centenari del naixement d’Àngels Garriga 

amb la inauguració de l'hort. Hi assisteixen personalitats polítiques i la pedagoga Marta Mata, 

que defensa l'educació dels nens a l'aire lliure i en contacte amb la natura. 

Any 1999. Incomplint el pacte a què es va arribar el 1987, l’Ajuntament permet la venda del 

solar superior adjacent a l’escola (carrer de Gallecs, 14-16) i s’hi construeix una residència 

de gent gran. Per evitar que es repeteixi l’incompliment de l'Ajuntament, la Gerència de 

l’Institut Municipal d'Educació signa un informe, de 6 de setembre de 1999, on estableix 

que l'escola Àngels Garriga disposarà de solar del carrer de Gallecs, 24, com a solució del 

compliment de la LOGSE. 

Febrer de 2000. El Consell del Districte d'Horta Guinardó assigna el solar del carrer de Gallecs, 

24 a l'escola. 

Desembre de 2000. L’Ajuntament cedeix el solar del carrer de Trèvol, 9-19 a la comunitat 

religiosa Església Evangèlica Trèvol, quan aquell solar estava destinat a equipaments 

esportius per al barri, que construeix uns locals i un equipament esportiu privat. 

Des de l'any 2000 fins al 2015. L’escola i l’AMPA demanen periòdicament al Districte que, 

d'acord amb el pacte de 1987, confirmat per 

l'informe de Gerència de l'Institut Municipal 

d'Educació, de 6 de setembre de 1999, 

adquireixi el descampat del carrer de Gallecs, 

24. Es recullen signatures al barri, per fer-hi un  
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parc o mantenir-lo com a zona verda, però l’Ajuntament respon sistemàticament que no coneix 

la identitat dels propietaris. Durant tot aquest període de temps, l’escola i l’AMPA s’han queixat 

en moltes ocasions al Districte de l’estat de deixadesa del descampat (rates a l'escola, pedres a 

la vorera, etc.), descampat on els els nens de l'escola i del barri, en sortir de l'escola, pugen a 

jugar. A partir de l'any 2012, quan l'Ajuntament aprova la construcció d'un ascensor a les 

escales de davallada de Gallecs, l'escola intensifica la demanda per a una actuació integral a la 

zona i perquè s'aprofiti per trobar una solució al descampat de la davallada de Gallecs. 

Any 2011. L’escola i l’AMPA valoren la possibilitat d’adherir-se al projecte de l’Ajuntament del 

Camí escolar, espai amic, que està inspirat en el projecte La ciutat dels nens, del 

psicopedagog Francesco Tonucci, però la descarten perquè l’Ajuntament no es vol implicar en 

la millora de les infraestructures municipals (carrers, voreres, descampat) que estan dins del 

Camí escolar. 

Any 2013. Atès un canvi d’actitud del Districte, l’escola i l’AMPA demanen formar part del 

projecte Camí escolar, espai amic. 

14 d'abril de 2015. Els propietaris dels terrenys de la davallada de Gallecs lliuren a 

l'Ajuntament un requeriment d'adquisició dels terrenys qualificats com a equipaments. 

 25 de maig de 2015. Barcelona en Comú guanya les eleccions a l’Ajuntament de Barcelona. 

En el programa electoral d’aquesta formació política hi apareixia la següent actuació: «Fer 

que tot el solar del carrer de Gallecs sigui per a equipaments municipals. Adquirir les parcel·les 

que falten perquè tot el solar del carrer de Gallecs sigui per a equipaments municipals, i 

adequar el solar del costat de l'escola Àngels Garriga com a espai verd amb jocs infantils metre 

no es faci l'ampliació de l'escola». 
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Octubre de 2015. La comissió del Camí escolar i 

la direcció de l’escola assisteixen al Consell de 

Barri i porten dissenys fets pels alumnes de 6è de 

l’escola de com volen que sigui el descampat, 

com també el disseny-proposta d’una arquitecta.   

 

  Gener de 2016. L’escola i les famílies de l'escola fan una queixa a la Síndica de Greuges de 

Barcelona denunciant l'estat d'abandonament del descampat de la davallada de Gallecs. 

Posteriorment, el personal de la Sindicatura visita l'escola i el descampat i finalment respon que 

ha suggerit al Districte d'Horta-Guinardó que l'Ajuntament podria explorar la possibilitat  de 

convenir amb els propietaris privats l'ús públic temporal d'aquests espais mentre no s'executin 

les previsions urbanístiques, fent un correcte  manteniment dels solars i posant-los a disposició  

del gaudi dels veïns sense perjudici del seu destí final.   

 

 20 d’abril de 2016. Després de la insistència de l’escola per reunir-se amb l’Ajuntament i el 

Consorci per parlar del descampat, el gerent del Districte, el senyor Eduardo de Vicente, 

compareix a l’escola i es reuneix amb l’equip directiu i membres de la junta de l’AMPA.  

Manifesta que la compra del descampat no és prioritària per l’Ajuntament en aquest 

mandat i que les actuacions previstes en el programa electoral no tenen perquè fer-se, que són 

orientatives.  

 20 de maig de 2016. S’inaugura el Camí escolar de l’escola, amb la participació de l’escola 

Àngels Garriga, l’escola bressol el Cargol i l’escola Arc Iris. L'escola Àngels Garriga i les 

famílies regalen una pedra de les que hi ha al descampat, pintada pels nens de l'escola, a la 

regidora del Districte, per recordar-li que cal resoldre l'ús del descampat. 

  6 de setembre de 2016. Es publica a El Periódico la notícia amb el títol «Solar abandonat», 

on es deixa de manifest la inactivitat de l’Ajuntament amb el descampat. 
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7 de setembre de 2016. L’escola i l’AMPA reben un correu dels 

propietaris privats del solar, que manifesten que el descampat no 

està abandonat i que el volen vendre. Per primera vegada, l’escola i 

l’AMPA té coneixement de qui són els propietaris del descampat: dos 

de privats, que fins ara no estaven identificats, i l’Ajuntament de 

Barcelona.  

  

 

Desembre de 2016. L'Ajuntament de Barcelona inaugura la Jornada Els drets dels infants 

a la ciutat, a la qual assisteixen membres de l'escola i de l'AMPA. El psicopedagog Francesco 

Tonucci fa una ponència, on recorda que la ciutat ha perdut els nens, i els nens han perdut la 

ciutat, i que cal recuperar el carrer, les places. Els nens han desaparegut del carrer, no es 

noten, i això és un símptoma molt greu. Si els nens no surten de casa sense pares, no juguen. 

Jugar no és compatible amb el fet de ser acompanyat o vigilat. Si els nens tornen a jugar al 

carrer, voldrà dir que la ciutat s'ha salvat. Els nens són elements de control perquè els adults se 

senten avaluats i fan les coses millor. Actualment, la majoria de les joguines i zones d’esbarjo 

per als nens són creades des de la mentalitat dels adults, i els adults no ens adonem que això 

són limitacions als jocs dels nens.  

 23 de febrer de 2017. L'escola i l'AMPA es reuneixen per comentar la Jornada Els drets dels 

infants a la ciutat, promoguda per l'Ajuntament de Barcelona. Comparteixen la doctrina de 

Tonucci i veuen que, havent inaugurat el Camí escolar i havent assistit a aquesta jornada, la 

conseqüència natural i coherent amb la filosofia fomentada per l'Ajuntament és fer ús del 

descampat del costat de l'escola per gaudir-ne amb els nens dins l'horari escolar. 

Acorden parlar amb els propietaris per explicar-los la pedagogia de l'escola i del Camí escolar 

que impulsa l'Ajuntament, i per demanar-los permís per anar a jugar en un dels pocs espais 

verges de la ciutat. 

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/els-drets-dels-infants-la-ciutat
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20 de març de 2017. L'escola, l'AMPA i l'associació de veïns de Font d'en Fargues es 

reuneixen amb els dos propietaris privats del descampat. Els propietaris volen que 

l’Administració els expropiï, però manifesten que tenen ofertes de compra del descampat de 

dos centres religiosos. En aquesta reunió es valora que seria molt convenient que l'escola 

disposés d'una sortida d'emergència que donés al descampat atès que a l'escola només té una 

sortida al carrer, que passa justament per davant de la cuina, lloc de l'escola on es podria 

generar un incendi amb més facilitat. Els propietaris entenen les demandes de l'escola amb el 

descampat i estan d'acord que els infants de l'escola facin ús de totes les possibilitats del 

descampat dins l'horari escolar. 

29 d'abril de 2017. Les famílies i mestres 

de l'escola van el dissabte al descampat i 

retiren el material tallant i altres objectes 

perillosos perquè els nens hi puguin anar 

a jugar sense fer-se mal. D'acord amb 

l'Associació de Veïns de la Font d'en 

Fargues, s’assigna el dissabte 17 de 

juny al matí perquè, dins la Festa Major del barri, els alumnes de l'escola pensin les 

activitats que volen fer al descampat. 

Maig de 2017. Dins l'horari lectiu, els alumnes de 4t, que són els coordinadors del Camí 

escolar durant el curs, i els de 6è debaten 

l'estat del descampat i els usos que s’hi podrien 

donar. Primer de tot, van a trepitjar els camins 

que les persones han anat fent i retiren tots els 

objectes amb els que es poden fer mal.  
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Seguidament, els infants pensen que cal organitzar-se en 

sis grups de treball amb les següents funcions: fer l'escrit 

per demanar a l'Ajuntament el descampat; preparar el 

discurs reivindicant el descampat, que llegiran el 17 de 

juny dins la Festa Major de la Font d'en Fargues; preparar 

l'escrit per als mitjans de comunicació; revisar aquesta 

cronologia per sintetitzar els punts més importants; preparar les activitats que es faran a 

l'activitat reivindicativa del 17 de juny; pensar el material que necessitaran i recollir propostes 

dels companys d'altres cursos, i, per últim, fer diversos cartells: uns d’informatius de l'acte del 

17 de juny, uns altres per conscienciar els amos per les caques dels gossos, i d’altres 

reivindicant l'ús del descampat.  

  Setembre de 2017. Data prevista per l'inici de les obres de l'ascensor de la davallada de 

Gallecs, sense cap actuació prevista al descampat. 

Per tot això, tota la comunitat educativa de l'escola Àngels Garriga 

DEMANEM A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA: 

Que compri el descampat del carrer de Gallecs, 24, adjacent a l'escola, per coherència.  

Per coherència amb els pactes adquirits en el passat per aquesta Administració pel que fa a la 

compra del solar del carrer de Gallecs, 24. I per coherència amb el programa electoral del partit 

guanyador que ara governa a la ciutat, on es prometia adequar el solar del costat de l'escola 

Àngels Garriga com a espai verd amb jocs infantils, i que té com a ideari polític la defensa de 

l'espai a la ciutat per als infants com a dret, que promociona els camins escolars, que organitza 

jornades en aquest sentit. I també per coherència amb la normativa vigent de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis i altres situacions de risc, que advocarien per una sortida 

d'emergència de l'escola que donés al descampat. 
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I, sobretot, demanem coherència pel present i el futur dels infants del barri; volem que puguin 

jugar en una de les poques zones verdes que tenen a prop de casa. 


