NOTA INFORMATIVA A DATA 30 DE GENER DEL 2015
1. CARTA ALS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.
Degut a la situació d'incertesa sobre el futur de la nostra escola i davant la
imminent tramitació del projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015 a on s'ha acordat un fons extraordinari en l'àmbit
d'educació, l'AMPA, des de la seva comissió de seguiment pel futur de l'escola,
ha decidit posar-se en contacte amb alguns dels diputats del Parlament de
Catalunya per expressar-los la nostre preocupació. Concretament s'ha adreçat
una carta als parlamentaris Pere Aragonès, Lluís Salvador , Jordi Turull Joan
Morell, Ferran Falcó, Alícia Romero, Salvador Milà i Joan Mena.
En aquest missatge se'ls informa de tots els compromisos incomplerts des de
la creació de l'Escola Serra de Miralles l'any 2007 amb continues pròrrogues i
retallades en el projecte, així com les mancances i precarietat que patim a
l'actual edifici i l'incert futur del nou. Per tot això se'ls hi demanen accions per
poder esmenar aquesta situació.

A data d'avui hem rebut la resposta del Diputat Joan Morell, el qual ens ha
emplaçat a una futura reunió per tractar el tema i del Diputat Joan Mena , que
ens dóna el seu suport i que ens han informat de la presentació d'una proposta
parlamentària al govern durant els propers dies.
2. APROVADA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA
PÚBLICA I L’INSTITUT SERRA DE MIRALLES.
Durant el ple ordinari celebrat d’ahir dijous dia 29 de gener, es va aprovar per
unanimitat la moció presentada pels grups del PSC I ERC, que insta a la
millora de l'actual edifici de l'Escola Serra de Miralles, així com la cessió
dels terrenys per a la construcció del nou edifici modular que ha d'encabir,
de moment, els cursos de 1r i 2n d'ESO del futur SES Tordera-. Insistim, tots
els grups amb representació a l’Ajuntament: CiU, PSC, ERC, PP.
Explicar-vos també, que altres grups/plataformes que actualment no compten
amb representació a l’Ajuntament ens han donat suport de forma activa:
PODEM TORDERA I ICV.
Agraïm a tots ells, com no podria ser de cap altra manera, el suport mostrat,
però no en tenim prou. VOLEM REALITATS, i tot sabent que des de l’àmbit
municipal no recau la responsabilitat de fer escoles ni instituts VOLEM QUE
EXERCEIXIN LA PRESSIÓ NECESSÀRIA PERQUÈ DES DE LA
GENERALITAT DONIN UNA SOLUCIÓ ÒPTIMA A LA PRECARIETAT
ACTUAL.

