
 ACTA REUNIÓ  3 desembre 2013 

Participants: 

Assemblea de professors de la  Zona:  Agnés Duch, Sara Manchado. Grup educació : Agnès 

Duch. AVV: Gemma Armengol (AVV Sant Andreu del Palomar), Sandra Garcia (AVV Sant 

Andreu Sud).Emma Solà (AVV La Sagrera), Marta Píriz (AVV Maquinista).Coordinadora Ampa:  

Jaume Matas, Eli Manen, Mònica Sandoval, Miki  Aragón, David Escutia, Ester Farré, Núria 

Palenzuela, Laia Treserres.  

Informacions: 

Coordinadora Ampa, informa  que la Federació d’entitats la Harmonia  ens demana  suport 

com a comunitat educativa,  si estem d’acord en que el nom del Casal de Barri de la Fabra i 

Coats sigui la Harmonia. Ens han fet arribat còpies i llegim els referents històrics que 

argumentarien l’ús d’aquest nom per al futur Casal de Barri de Sant Andreu. L’objectiu 

d’aquesta federació d’entitats és sumar a tots aquells col·lectius que somien amb un 

equipament cultural a Sant Andreu de Palomar, definit pels col·lectius del seu entorn i 

gestionat pels propis usuaris i usuàries. S’expressen les opinions en relació a donar 

suport i s’acorda que cada entitat pel seu compte decideix si signa o no, el document. 

AVV Sant Andreu Sud, comenta  que les signatures recollides es passaran per el registre de la  

seu del districte. Encara falta concretar  l’hora i data clara.  

Es proposa: 

 Treballar la idea de fer  alguna acció reivindicativa per acompanyar l’entrega de les 

signatures, algunes propostes són : Un rei/patge pot recollir les cartes amb les 

signatures. 

 Amb el número de signatures (una vegada fet el recompte) dissenyar un dècim de 

loteria i afegir  text reivindicatiu sobre els motius de la recollida de les signatures. 

 Assistir al plenari del 12/12/13 amb les samarretes grogues i fer entregar del dècim, 

felicitant el Nadal a tots els assistents als plenari. 

 Fer  visualització mediàtica amb les signatures recollides, com a comunitat podem fer 

carta per tal de que arribi al consorci, mitjans.... 

S’acorda: 

Tornar a reunir-nos el dijous 16 de gener a les 21.00 h a l’AVV Sant Andreu del Palomar, per 

treballar  conjuntament propostes i interessos en relació a la defensa de l’educació pública i 

definir els objectius de la comunitat educativa i dels seus membres. Col·laborar conjuntament 

en algunes accions reivindicatives . 


