
Acta reunió Plataforma del 21/03/2018 

Assistents: La Marbella, Flor de Maig, Arenal, Fluvià, Llacuna i Assoc. Veïns. 

Primer de tot, ens venen a presentar una xerrada  pel dia 09/04 de Volem 
Acollir? Ja heu vist el cartell que va compartir l' Amador. Per qualsevol consulta 
que se' ls hi vulgui fer arribar ho podeu fer a : poblenourefugi@gmail.com 

 

1. L' institut 22@ comença amb 3 línies. 

La Flor de Maig té reunió amb el consorci el 4 d' abril. Per reivindicar les seves 
mancances  

Es parla de començar a demanar reunió amb el Consorci. Però, primer 
acordem demanar reunió només amb el districte per treballar sobre el tema de 
les zones i quina proposta tenen ells de Z26 i Z27. I, així formar part del grup 
de treball. L' Amador s' encarrega de fer la carta. 

La resposta del Consorci a la carta que van enviar algunes escoles per tenir 
també adscrit l' institut 22@ ha sigut negativa. És a dir que no poden estar 
adscrites. ( Si algú té la còpia de la resposta la pot enviar al grup). 

 

2. Poca assistència a la xerrada. Aprox. unes 18 persones. 

L' escola Fluvià diu que hi ha poques famílies que no vulguin fer les proves. S' 
acorda que cada escola informi a la propera reunió quants alumn@s no han fet 
les proves de 3r. A La Llacuna van fer les proves 16 d'un grup i 3 de l' altre. 

3. L' Institut Maria Espinalt ja ha aixecat 3 pisos. Segons el Consorci estarà 
acabat el des/18. Segons l' aparellador el març/  19 i direcció diu que no farà 
trasllat amb el curs començat. Curs 19/20 ja es farà a l' edifici acabat.  

Escola Marbella començaran les obres abril/ maig. Però l' obra grossa es farà 
quan acabi el curs. No faran casal d' estiu. 

 

4. Portes obertes molta gent a tot arreu. Un caos al 4 cantons. També el 22@ 
amb molta gent i poc espai.  

 

La propera reunió serà 11 / abril 
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