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SOBRE L’INSTITUT VALLCARCA

El proppassat 27 d'abril va tenir lloc una reunió amb el Consorci i 
s’ha informat dels següents punts.

    • El calendari de creació de l’institut va endarrerit per la 
lentitud de l'administració.

    • La previsió actual és:

       - Juny 2022. Estudi tècnic nalitzat. Inici de la licitació (6/7 
mesos)

       - Inicis 2023. Contractació (1 mes) i inici obres (20/22 mesos)

       - Acabament i lliurament edi ci. Inicis 2025.

Davant de la situació tant els representants de les escoles com 
de l'Ajuntament ens mostrem sorpresos i indignats. El Consorci 
proposa mantenir la data d'obertura provisional el curs 2023/4 i 
assumir que tindrà 2 cursos en aquesta situació. A la reunió del 
Juny s'han compromés a oferir una llista d'emplaçaments 
provisionals, tots al barri, i al desembre d'enguany ja sortirà el 
nou centre al concurs de direccions. Finalment, al juny, en 
teoria, es coneixerà la resolució judicial que hauria de 
desbloquejar la situació.

PRIMAVERA VERDA

El passat 21 de maig vam estar a la festa de la primavera 
verda al parc de la Creuta del Coll. Vam participar fent tallers 
pels infants i vam apro tar per vendre pastissos casolans, 
ecogots i samarretes per reivindicar l’institut i una millor 
escola pública. Moltes gràcies a totes les famílies que hi van 
col·laborar i a totes aquelles que es van acostar a la nostra 
paradeta.

PROTEGIM LES ESCOLES

Tenim dues bones noticies per compartir:

1. Fruit de les demandes de l'escola i l'AFA en el marc del 
programa de l'Ajuntament “Protegim les escoles” tindrem 
l'entorn més immediat de l'escola més amable (Les obres 
es faran durant les vacances de nadal). Tota la informació 
del procés la podeu trobar a https://afamontseny.com/
protegim-les-escoles/

2. Fruit de les demandes de l'AFA (amb altres AFAs del 
barri) anem una mica més enllà del Protegim i tindrem el 
camí que uneix l'Escola Montseny amb el Parc de les Fustes 
i l'Escola Farigola més amable (Les obres es faran durant 
les vacances d'estiu) Es treuen les places d'aparcament per 
aconseguir espai per a pintar una vorera separada amb 
pilones.

DIUMENGES A L’HORT

El diumenge 29 de maig es van poder recuperar els diumenges 
a l’hort al Bosc Turull, després de dos anys en què l’accés al 
Turull era molt limitat per les restriccions de la pandèmia. La 
Mariel ens va fer un fantàstic taller per descobrir i conèixer els 
invertebrats de la bassa: efímeres, libèl·lules, tricòpters… Vam 
poder mirar-los amb les lupes binoculars de l’escola i amb pots-
lupa i ens van explicar com la presència d’aquests animalons 
poden ser un indicador de la qualitat de les aigües dels rius i 
llacs. El curs vinent tindrem molts més tallers com aquests per 
poder gaudir de l’entorn, poder conèixer més sobre la Natura 
que ens envolta i, no menys important, compartir un matí distès 
i agradable amb les famílies de l’escola.

FESTA DE FI DE CURS

El proper dissabte 18 de juny recuperem la festa de  de curs 
de l’Escola Montseny! No us la podeu perdre, hi haurà 
activitats durant tot el matí: tallers, jocs tradicionals, 
remullada…. I a la tarda tindrem el comiat de 6è, el concurs 
de truites i tornarem a organitzar el sopar amb totes les 
famílies al pati de l’escola. Us hi esperem!

                                          BON ESTIU!


