
Dilluns 18 de desembre es va celebrar el Plenari del Consell Escolar Munucipal del 
Districte de l'Eixample. El punt número 4 era AF. La postura del Consorci era la defensa
d'obrir AF el proper curs per poder donar sortida a 50 nens encants i 50 nens d'una 
escola de gràcia i entenent q no hi ha places per tots. Però hi ha centres q diuen q 
aquesta decisió els perjudica i la persona del Consorci es troba sola a l'hora de defensar 
AF per al curs vinent.
L'aprovació de l'obertura de l'AF ha de ser oficial a finals de gener, quan el Consell de 
direcció del Consorci es reuneixi però pot prendre la decisió de no obrir-lo pel proper 
curs.
El dimarts 19 de desembre varem presentar les 1.400 signatures al Consorci, ens ha 
rebut la gerent. Molt disgutada amb la divisió d' opinions que hi ha. Ens comenta que si 
han de prendre decisions les prendrà  encara que siguin difícils però ens demanen que 
intentem aconseguir consens i diàleg. També ens deixa clar que el Consorci ha proposat 
obrir AF el proper curs però que no està decidit (esperant suposem aquesta reunió del 
Consell de direcció de finals de gener).

Per altra banda, la tarda del 19 ens assabentem que la gerent del Consorci estava 
reunida, abans de rebre'ns a nosaltres, amb la sindicatura de greuges que, a petició dels 
7 IES del districte, està preparant un informe sobre la idoneïtat o no d'obrir AF el curs 
vinent. Informe que ha d'estar llest la propera setmana aproximadament.

Coses que hem aconseguit a dia 21 de desembre:

El 21 al matí el Josep Mª Soro i l’Albert Armengol es reuneixen a la sindicatura 
acompanyats de representants de les AFES de les escoles de Ramon Llull, Tabor, 
Concepció i Gaia que es mostren a favor de l’obertura d’Angeleta Ferrer 18-19 
(juntament amb nosaltres) i de representants de Fort Pienc i Pere Vila que aposten per 
ajornar l’obertura fins el curs 19-20. Exposem els nostres arguments per a que la 
sindicatura tingui les dades de les dues bandes a l’hora de realitzar el seu informe. 
Estarem atents al resultat d’aquest informe.


