
   Escola l’Univers 
   

 

Pl. del Poble Romaní -C/ Siracusa 
08012 Barcelona 
Telèfon: 93 213 43 70 
08066504@xtec.cat 
http://blocs.xtec.cat/ceipbailen 
 

 

 

 

José Mª Raya Cobo 
Cap de Serveis a les Persones 
Districte de Gràcia 
 

carta amb còpia a la Sra. Marta Cuquerella 
 
 
La directora de l’escola  Bailèn (l’Univers) juntament amb els membres de la 
comissió d’obres del centre 
 
E X P O S E N : 
 
- Que el nostre és un centre de nova creació que es situa provisionalment en 

mòduls a la Plça de Poble Romaní. 
- Que la ubicació en aquest entorn s'ha d'anar adequant a les necessitats que 

comporta un centre amb alumnes d’educació infantil. 
- Que durant el primer any de funcionament es van acordar, en diverses 

reunions amb el Districte, realitzar adequacions en l’entorn dels mòduls. 
- Que el curs 2009 -2010 només es va col·locar un fitó en la rampa d’accés a 

la plaça per evitar l’estacionament de vehicles. 
- Que amb data 13 de maig de 2010 es va reunir l’equip directiu de l’escola 

amb el regidor del Districte Sr. Guillem Espriu, la gerent Sra. Mari 
Fernández i el cap de Serveis Personals del Districte Sr. José Mª Raya per 
concretar les actuacions a fer durant l’inici del curs 2010 -11. 

- Que en aquella reunió es va decidir iniciar el mes de setembre de 2010 una 
campanya de sensibilització entorn a l’ús de l’espai del pipican amb 
l’objectiu de reforçar la tesis de la convivència en l’espai amb la presència 
de 1 hora setmanal de la guardia urbana a l’exterior del mòdul. 

- Que es va acordar col·locar unes tanques més altes com a limitació en la 
zona del pipican. 

- Que es van decidir col·locar uns arbustos com a barrera natural en el límit 
de la tanca de l’escola i el pipican substituint la vegetació  que s’havia 
plantat i no cumplia amb l’ objectiu . 

 
Tenint en compte: 
-  Que s’han plantat els arbustos i s’ha col·locat una tanca per evitar el pas de 
gossos a aquesta zona. 
- Que el 7 d’octubre vam tenir a l’escola reunió amb la Direcció i  el cap de Serveis 
Personals del Districte i vam revisar els acords de la darrera reunió.  
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D E M A N E N 
 
que s’executin els acords el més aviat possible per tal de minimitzar els problemes 
de convivència i neteja que suposa, per el nostre centre, compartir la petita plaça 
amb el pipican. 
 
 
Quedem a l'espera  d’una resposta per part vostra. 
 
Restem a la vostra disposició pel que considereu necessari. 
 

 
 
 

Barcelona, a vuit de novembre de dos mil deu. 
 

 
 
 
 
 
                  Cristina Fraga                                                          
Directora escola l’Univers (escola Bailèn) 

 
 


