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FULL DE RUTA 2021-22 

Comissió REIVINDICATIVA i BARRI 

Grup de Treball AMIANT 

 

1- Missió i Objectius Generals  

 

- Defensar l’escola pública de qualitat, inclusiva i de proximitat. Vetllant pels seus 

integrants: alumnes, docents i famílies.Divulgar i conscienciar sobre el model 

d’escola pública i les seves mancances. 
 

- Fer xarxa amb la resta d’AFAs/AMPAs i altres entitats del barri implicades en 

l’educació i el benestar dels infants i de la comunitat (associacions de veïns, 

Eixample Respira,...) 
 

- Col·laborar amb la resta de Comissions en la reivindicació dels aspectes que es 

considerin, en especial (objectiu nº1) amb la Comissió d’Obres (projecte per l’escola, 

compliments dels compromisos pel Consorci, seguretat dels infants, ...). 
 

- Col·laborar i participar en l’estratègia i negociació d’allò que reivindiquem des 

de la nostra Afa (obres, pacificació, amiant, defensa de l’escola pública, …) 
 

- Organitzar i fomentar la participació de la nostra comunitat en els actes de 

protesta i reivindicació que puguin sorgir. 
 

- Desamiantar definitivament l’entorn de l’escola: 
o en estiu’20 aconseguits en el pàrquing Pg.Sant Joan 122 treballs de desamiantat en la teulada 

deteriorada i partida pressupostària de l’Ajuntament per a la seva expropiació, i en l’edifici 

Bohigues retirada de l’amiant a teulada i baixants) 

o en estiu’21 no aconseguida retirada definitiva de la teulada pàrquing (però sí realitzats nous 

treballs de desamiantat). 

o L’objectiu 2021-22 és fer seguiment del procés d’expropiació del pàrquing per a que sigui 

realitat en el nadal’21 (i/o canviant teulada en cas de retràs procés expropiació, segons 

compromís de l’administració), vetllant que es faci una retirada segura. 
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2- Membres  

 

Comissió REIVINDICATIVA i BARRI (9 membres) 

  Rebeca Antón               Cristina Villacrosa 

  Pau Treserra                 Isabel Xandri 

  Judit Griecs                   Rosa Gregori 

  Naiara Gálvez               Martí Artús  

  Marc Hurtado 

 

GRUP DE TREBALL AMIANT (15 membres) 

   Pilar Marcos                 Carles Querol                Laia Guarro 

   Isabel Xandri                Jordi Gonzàlez              Rebeca Anton 

   Dani Herguido              Laia Canal                     Carles Scotto 

   Pau Treserra                César Sànchez              Magda Martí         

   Cristina Gómez            Sara Chuang                  Marc Hurtado 

 

 

3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

- C.Reivindicativa i Barri: Enviar un correu a: femxarxa.afa9graons@gmail.com 

- GT Amiant: Enviar un correu a: amiant9graons@gmail.com 

 

 

4- Com assolirem els objectius fixat 

 

- Es definiran en funció de la necessitat o la problemàtica. 

- Com a dinàmica, ens reunirem un cop al mes de 21h-23h (C.Reivindicativa i Barri), 

segons les necessitats (Grup de Treball Amiant, amb horari rotatiu i preferentment a 

començar no abans de 19h i no després 21h) 
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5- Pressupost necessari curs 2021-2022 

 

Total pressupost estimat 2021-2022 = 200 € 

 

Concepte Detalls Import 

CRiB Varis segons necessitats (megàfon, cartelleria, registre, ...) 100 

GTA Varis segons necessitats (registre, cartelleria, …) 100 

 TOTAL 200 

 

 

6- Calendari d’activitats curs 2021-2022 

 

- Comissió Reivindicativa i Barri: establir les accions en funció de les necessitats que es 

requereixin / sorgeixin, i dels esdeveniments (obres, desamiantat, pacificació entorn escolar, …) 

- Grup de Treball Amiant: establir les accions en funció dels esdeveniments. 
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