Benvolguts gestors del CEB,
Som l’AFA de l’escola pública 08035428, una escola del barri del Clot al districte de Sant Martí, o com a
nosaltres ens agrada que ens coneguin, som l’AFA La Farigola del Clot.
Sí, l’AFA La Farigola del Clot, per que la nostre escola té nom, no som només un codi en un llistat de centres
educatius. I també té una història, concretament aquest curs 2019-2020 celebrem el 40è aniversari. Sí, ni
més ni menys que 40 anys. És diu ràpid.
És molt de temps, molts records, d’alumnes i famílies, de mestres i personal de suport. Avui dia, fent un
numero gros, entren a l’escola La Farigola del Clot prop de 700 persones cada jornada, des de que comença
l’horari lectiu fins que n’acaben les extraescolars.
L’escola La Farigola del Clot, construïda el 1979 i guanyadora d’un premi FAD d’arquitectura i interiorisme al
1980, en paraules de l’arquitecte Santiago Vives, és una construcció plantejada entorn d’un passatge cobert
que travessa tota l’escola, l’organització de la qual respon a un esquema tipològic clar, volgudament senzill,
suggerint l’arquitectura industrial anterior al modernisme.
I així ens hem quedat. Any rere any, l’ús normal del centre l’ha anat envellint i degradant, i malgrat els
esforços que des del CEB, s’han fet els darrers cursos, atenent a les seves competències en la conservació,
manteniment i vigilància de l’edifici escolar, una simple ullada al centre evidència que encara queda molt
per fer, tot i que les famílies, voluntàriament, sempre hem estat a punt per rentar-li la cara a l’escola cada
any quan arriba la primavera.
Però, el centre La Farigola del Clot necessita una inversió urgent. La direcció del centre n’és conscient, i les
famílies també ho som. I el CEB, ho és?
Amb aquest escrit ens volem afegir i solidaritzar amb les peticions que des de la direcció del centre
educatiu La Farigola del Clot, es venen fent insistentment en els darrers temps, i en concret amb l’ultima
demanda que vau rebre via mail el passat 4 de desembre de 2019, sobre l’estat del terra dels espais
interiors del centre, que s’han convertit en un risc laboral pel propi personal del centre i en un veritable
perill per als alumnes.
No només ens quedem aquí. Les famílies també us reclamem una inversió urgent en la modernització de la
cuina, substitució de la coberta del passadís central, millora de l’aïllament tèrmic de finestres i persianes,
actualització de la instal·lació elèctrica, recuperació del sistema de drenatge del patí, manteniment de
l’arbrat, neteja a fons dels espais i, per suposat, pintura.
I posats a demanar, sisplau, feu-ho bé. Que no passi com en les recents inversions fetes als lavabos del
centre, que degut a l’obstrucció dels baixants que no es van reparar, van quedar abnegats just després
d’estrenar-los, o si voleu un altre exemple el teniu amb els nous vestuaris, que amb les primeres pluges de
la tardor es van inundar i es van bufar les portes noves i ja esta tot ple d’humitats.
Sisplau, no deixeu que les esmentades o altres deficiències, en la conservació, manteniment i vigilància del
centre La Farigola del Clot, es converteixin en un risc que acabi esdevenint en danys materials i/o personals
que després tots plegats lamentem. Poseu remei ja.
Cordialment,
AFA La Farigola del Clot
Barcelona, 21 de gener de 2020

Annex fotogràfic

Us afegim un primer recull de fotografies que il·lustren la manca de conservació, manteniment i vigilància
de les instal·lacions que pateix de forma crònica l’Escola La Farigola del Clot

Aspecte del sostre amb 40 anys de brutícia
acumulada al passadís central

Pati inundat degut a que el drenatge superficial està
reblert de sediments (1)

Pati inundat degut a que el drenatge superficial està
reblert de sediments (2)

Pati inundat degut a que el drenatge superficial està
reblert de sediments (3)

Arbre trencat pel tronc degut a falta de
manteniment

Arbre arrencat pel vent degut a falta de drenatge
del sòl

I tot seguit us afegim una mostra de com les dues últimes actuacions, en els vestuaris i en els lavabos, van
resultar malmeses, per una falta de planificació prèvia en la prioritat de les actuacions a realitzar en la
conservació, manteniment i vigilància del centre.

Humitats i fusteria bufada als vestidors recentment
remodelats

Renovació dels lavabos amb goteres just després de
l’estrena

