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El present document identifica i detalla el dos punts més crítics que, tant per part de la direcció 
de l’Escola de la Torre de la Llebre com per l’AMPA de la mateixa s’han d’abordar amb caràcter 
d’urgència amb el recolzament i recursos de l’Ajuntament de Rubí. 
 
 

 
 
 

 
Després de més de 10 anys de demandes pacífiques a través de les famílies, AMPES, del 
centre a nivell d’Equip Directiu a l’Ajuntament de Rubí, Mossos, Serveis socials, Policia local i 
institucions animalistes, i d’haver realitzat tots els tràmits oficials que s’han de fer per a esgotar 
totes les vies conciliadores per tal de resoldre la situació el més aviat possible, demanem unes 
senzilles demandes encaminades a minimitzar el gravíssim impacte de les interaccions dels 
nostres infants amb l’activitat que es desenvolupa a la casa ocupada. Demanem, per tant, a 
l’Ajuntament de Rubí que assumeixi i gestioni amb caràcter crític d’urgència les següents 
demandes: 
 

▪ Minimitzar contacte físic, visual i verbal dels infants amb els habitants de la casa 
ocupada amb la instal·lació d’una tanca opaca a la zona del final de l’escola (la que dóna 
al “passadís” situat entre el centre i la casa ocupada). 

▪ Increment de la vigilància policial a les hores d’entrada i sortida i les hores d’esbarjo 
del migdia. 

o Per reduir el pas de vehicles i vianants que van presumptament a comprar i 
consumir drogues a la casa i que es passegen pels voltants immediats en estats 
poc adequats. 

o Per garantir la seguretat a les hores d’entrada i sortida del centre i durant l’estona 
de l’esbarjo. 

 
▪ Instal·lació d’un alentidor al camí d’entrada a la casa o instal·lació d’una pilona 

mòbil o fixa a l’entrada del camí de terra que impedeixi que els cotxes puguin accedir a 
la casa per aquesta via que passa just per la porta de l’escola per on infants i famílies 
fan la entrada i recollida. 

 

▪ Increment de les tasques de neteja fent recerca específica de xeringues pels voltants 
de l’escola, incloent els parcs mes propers on ja s’han trobat en repetides ocasions 
xeringues utilitzades. 

 

▪ Realitzar neteges periòdiques dels voltants vegetals del centre (desbrossar amb 
regularitat) per evitar que les xeringues quedin amagades a la vista i algun infant es 
pugui punxar mentre juga. 
 

▪ Gestionar la presència d’animals de gran envergadura en instal·lacions totalment 
inadequades i en estat de salubritat insuficient, tant per els propis animals com per els 
infants que hi poden entrar en contacte. 

 
 
 
 

1. Casa ocupada 
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A continuació es detallen les tasques realitzades en els últims mesos orientades a aconseguir 
amb la màxima urgència els objectius i demandes anteriorment mencionats. 

 

• 12 de març 2019. Conformació i presentació de la comissió dedicada a la gestió de 
la casa ocupa a l’assemblea general de l’AMPA de la Torre de la Llebre. 

o Assistents: Junta, assemblea i representants de l’equip docent. 

o Objectiu: fer visible la problemàtica existent, presentar als integrants de la 
comissió i establir el pla d’acció. 

o Conclusió: s’afegeixen més membres a la comissió i es farà de manera conjunta 
amb la direcció del centre. 

 
 

• 27 de març de 2019. Reunió de la comissió i la direcció del centre 

o Objectiu: posada en comú d’informacions diverses, definició dels objectius 
immediats i a llarg termini de la comissió, plantejament i organització de les 
properes accions.  

o Conclusions:   

▪ Coordinar el treball en xarxa amb Can Alzamora i comunitat de veïns. 

▪ Sol·licitar suport del servei de mediació de l’Ajuntament. 

▪ Demanar a l’Ajuntament de Rubí que gestioni una sèrie de propostes que 
minimitzin l’impacte del contacte i les interaccions amb el veïnat de la 
casa ocupada. 

▪ Establir contacte amb FADDA pel tema dels animals i amb AUP per fer 
recull d’informació en relació als propietaris de les cases. 

 
 

• 28 de març de 2019. Reunió de la comissió amb Comunitat de veïns 

o Objectiu: recull de dades, plantejament de treball en comú  

o Conclusions: s’estableix contacte i es portaran a terme determinades accions de 
manera conjunta. 

 
 

• 29 de març de 2019. Reunió amb L’AUP 

o Objectiu: recull de dades sobre les cases Massana i els seus propietaris. 

o Conclusions: els propietaris legals de les cases no demanen el desallotjament i 
això fa que sigui inviable pel moment gestionar cap acció vinculada a aquest 
objectiu. 

 

• 10 d’abril de 2019. Reunió de seguiment (Direcció Escola - AMPA) 

o Objectiu: traspàs d’informació i pressa de decisions.  

o Conclusions: fer reunió amb la mediadora de l’Ajuntament de Rubí. I convoquem 
una entrada d’instàncies coordinada per a fer crida d’atenció a l’Ajuntament de 
Rubí. 
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• 26 d’abril de 2019. Reunió de la comissió amb la mediadora de l’Ajuntament 

o Objectiu: presa de contacte, traspàs d’informació, i explicar les demandes 
concretes, el motiu i la urgència- 

o Conclusions: hem de posar en marxa més accions per tal que l’Ajuntament de 
Rubí atengui les demandes que la criticitat de la situació requereix. 

 

• 10 de maig de 2019. Reunió de la comissió amb la mediadora de l’Ajuntament 

o Objectiu: retorn de les tasques realitzades durant aquestes setmanes.  

o Conclusions: la mediadora ha convocat una taula de treball en xarxa dels agents 
vinculats a aquesta situació però no s’ha generat cap decisió ni pla d’actuació. 

 

 

• 11 de Juny. Traspàs d’informació a les famílies a l’assemblea de l’AMPA 

o Objectiu: prendre decisions conjuntament per a establir la línia d’actuació de la 
comissió de cara al final de curs i sobretot de cara al curs vinent. 

o Conclusions: la tasca de la comissió s’ha de centrar en aconseguir que 
l’Ajuntament de Rubí gestioni i assumeixi un pla d’accions que minimitzin 
l’impacte de les interaccions dels nostres infants amb els veïns de la casa 
ocupada. 

 

• 4 d’octubre. Reunió amb el Regidor del Servei d’Infància i Educació, Víctor Garcia 

o Objectiu: posar en coneixement del regidor la situació actual, les tasques 
realitzades i previstes així com accions concretes a curt, mig i llarg termini. 

o Conclusions: el regidor es compromet a gestionar amb caràcter d’urgència les 
iniciatives prioritzades i a assistir a una assemblea extraordinària per explicar de 
primera mà a les famílies l’estat de les iniciatives.  

 

• Dates vàries (5 vegades des de setembre): cada cop que s’ha trobat una xeringa 
s’envia un correu al regidor d’educació amb la data i la ubicació de la xeringa. Es 
sol·licita que es traspassi la informació a la Policia Local i a la mediadora de 
l’Ajuntament. 
 

o Objectiu: Traspàs d’informació fluida per a facilitar la presa de consciència dels 
agents gestors de la situació real, de la periodicitat de les incidències i de la 
gravetat de la situació. 
 

o Conclusions: Cal continuar fent-ho. No s’obtenen respostes acurades o 
resolutives. 

 

• 18 de febrer. Reunió amb la Síndica de greuges de Rubí, Milagros Calleja 
Gutiérrez. 

o Objectiu: Exposar la nostra situació en detall i demanar suport a aquest òrgan 
per tal d’agilitzar els tràmits que poden ajudar a posar en marxa un protocol 
d’actuació estable vinculat a la situació que ens envolta. 
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o Conclusions: Les demandes i propostes són raonables i tenen pes argumental. 
S’obre expedient a la sindicatura i es posa en marxa el procés de seguiment de 
la situació per part d’aquest agent mediador. S’inclourà a la Síndica als e-mails 
que s’envien al regidor d’educació quan es troba una xeringa o s’observi animals 
en mal estat o de contacte perillós amb els infants. 

 

• 04 de novembre de 2020. Reunió de la comissió i la direcció del centre 

o Objectiu: posada en comú d’informacions diverses, definició dels objectius 
immediats, mig i a llarg termini de la comissió, plantejament i organització de les 
properes accions i reunió amb el regidor  

o Conclusions:   

▪ Sol·licitar reunió Ampa + Direcció + Regidor + salut Pública + Regidora 
Seguretat 

▪ Establerts els objectius a: 

• Curt plaç: 

o Neteja esbarzers 

o Pilona 

o Tancar Torre Salduba 

• Mig plaç: 

o Augmentar la pressió policial 

o Neteja xeringues abans i després de l’horari d’entrada i 
sortida 

• Llarg plaç: 

o Dignificació 

o Assegurar neteja ja adquirida 

o Calendari properes reunions de seguiment anual 

o Concreció de les accions en el temps 

▪ Xerrada a les famímilies sobre l’ocupació de les torres per part del 
Regidor. 

▪ Informar Síndic de Greuges 

 

• 10 de desembre de 2020. Reunió de la comissió, direcció del centre, regidor, .... 
 
Assistents:  
 
El regidor del Servei d’Infància i Educació, Víctor García. 
El regidor del Servei d’Obra Pública, Juan López. 
La regidora del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Marta Oliva. 
El regidor del Servei de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael Güeto. 
La cap del Servei d’Infància i Educació, Ariadna Cavero. 
El cap de Policia Local, Oriol Sánchez. 
Direcció Escola + professorat: Fina i Laura 
Comissió Salut Torre de la Llebre 

o Objectiu: posar en coneixement dels regidors la situació actual, les tasques 
realitzades i previstes així com accions concretes a curt, mitjà i llarg termini 
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o S’exposa: que l’afluència de persones que entren i surten de la casa ha 
augmentat i ha canviat de perfil. No es respecten les mesures covid en la majoria 
de persones que surten de la casa ocupada. El trànsit de cotxes ha augmentat i 
sembla regular en algunes hores i que l’estat de les cases Massana ens 
preocupa. 

o Conclusions: La Pilona s’està mirant quina opció és més vàlida (si mòbil, clau, 
encadenat, ...). La neteja es reprendrà (s’havia aturat amb el tema covid). La 
policia pren nota de totes les queixes i ens comunica que és important que 
avisem de qualsevol desperfecte o situació sospitosa. Es mirarà d’arreglar la 
tanca de la casa Salduba, ja estan en contacte amb Patrimoni per veure com ho 
poden fer. Acordem fer reunions trimestrals. La comissió enviarà informe amb 
fotografies de l’estat de les cases més informació dels cotxes que passen de 
forma regular per davant de l’escola. 

 

 

Llocs i dates on s’han trobat xeringues: 

• Curs 2018-19:  
o Parc Infantil de davant del centre 
o Vorera d’accés al centre. 
o Pàrquing del costat del centre. 
o 30 Abril 2019: Camí del Torrent dels Allous que porta al centre i que forma part 

de la part de baix del parc infantil. 
 
 

• Curs 2019-2020: 
o 22 Setembre 2019: Parc Infantil davant del centre 
o 07 Octubre 2019: Voltants de l’escola, camí posterior del centre 
o 02 Decembre 2019: Vorera d’accés al camí que arriba al centre 
o 24 Gener 2020: Vorera d’accés al camí que arriba al centre 
o 17 Febrer 2020: Parc infantil davant del centre sobre mur de formigó 

 

• Curs 2020-2021: 
o 23 Octubre 2020: Voltants de l’escola, camí posterior del centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


