
una altra ubicació, per exemple al camí del Cementeri. 
Gustavo Viol Zaragozá li respon que per això caldria 
redactar un pla especial nou, la qual cosa comportaria, 
en el millor dels cassos, un termini de 4 anys fins a 
poder disposar del solar.

d) Miguel Zaragozà Muñoz indica que la reforma no és 
possible perquè eliminaria molts metres quadrats de 
pati.

e) Estefanía Montull Rodrigo manifesta que no entén 
perquè és ara quan diuen que no és possible la refor-
ma, si la normativa corresponent és la mateixa des de 
fa més de 3 anys.

f) Gema Torres Zaragozá pregunta què implica estar 
dins del pla CreaEscola, i quants pobles estan dins 
d’aquest pla. Inmaculada Segarra Roig li respon que 
el pla CreaEscola únicament implica que el centre 
corresponent es farà en un futur més o menys pròxim, 
i que actualment a la província de Castelló hi han 75 
centres dins d’aquest pla per a executar: 52 escoles i 
23 instituts.

g) Miguel Zaragozá Muñoz mostra un escrit de CIEGSA, 
enviat per fax a l’Ajuntament amb data 13 de setem-
bre de 2006, on se li demanava documentació tècnica 
sobre l’escola. També indica que, en cas de votar per 
l’ampliació en lloc de per l’escola nova, seriem l’únic 
poble que refusaria l’oferiment de Conselleria de 
construir un centre nou.

h) Joaquín Tomás Calaceit Vilagrasa proposa a l’ajun-
tament aconseguir un solar dotacional de 10000 m2 
pròxim al poble, a la zona del camí del Cementeri, 
a l’altra part del desviament de la CV-10, i que per 
a pagar el preu d’aquell solar l’Ajuntament podria 
vendre el solar de l’escola actual.

i) Eliseo Esteller Villalonga proposa traslladar la bibli-
oteca i la Casa de Cultura al altres ubicacions, per a 
donar més lloc a l’escola.

j) Joaquín Tomás Calaceit Vilagrasa sol·licita expres-
sament que conste en acta que si es fa la votació i 
guanya la reforma de l’escola actual, ell està a favor 
de l’escola nova.

k) Gustavo Viol Zaragozá diu que una altra possibilitat 
seria sol·licitar la reforma de l’escola a curt termini 
més la construcció d’una escola nova a llarg termini.

l) Miguel Zaragozá Muñoz sol·licita expressament que 
conste en acta que ell vota a favor de l’escola nova.

Finalment es fa la votació secreta, per a la qual cosa s’en-
trega a cada soci una papeleta amb 2 opcions:

1) El meu vot és per a sol·licitar la Reforma de l’es-
cola actual.

2) El meu vot és per a sol·licitar la Construcció d’un 
centre nou en una altra ubicació.

Cada soci diposita el seu vot en una urna i es fa el recomp-
te de la votació, amb el següent resultat:

- Vots a favor de sol·licitar la Reforma de l’escola 
actual: 27 vots

- Vots a favor de sol·licitar la Construcció d’un 
centre nou en una altra ubicació: 28 vots.

- Vots en blanc: cap.

- Vots nuls: cap.
Per tant, l’AMPA sol·licitarà la Construcció d’un centre 
nou en una altra ubicació.

7. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.  
Per part del president s’informa a l’assemblea delss’informa a l’assemblea dels’informa a l’assemblea dels 
següents punts: 
a) El PRODER ha concedit una subvenció per import 

de 4.520,66 Euros per a la compra d’ordinadors per 
a l’escola (aquesta subvenció va ser sol·licitada fa 
aproximadament 11 anys). Segons converses amb la 
direcció de l’escola, amb aquest diners es compraran 
ordinadors nous per al proper curs 2008/2009.

b) La Conselleria de Benestar Social de la Generalitat 
Valenciana ens ha condedit la subvenció per la rea-
lització de l’Escola d’estiu del passat mes de juliol. 
Aquesta subvenció cobrirà la meitat de la despesa 
total de l’Escola d’estiu, fins a un màxim de 1.310 
Euros.

c) A petició d’alguns socis que s’havien interessat sobre 
l’ obligatorietat o no de que els autocars disposaren 
de cinturons de seguretat per a tots els ocupants, 
l’AMPA ha fet les consultes pertinents i la normativa 
actual únicament obliga a que tots els autocars nous 
porten cinturons de seguretat per a tots els ocupants, 
però no és obligatori en aquells vehicles que ja estan 
en circulació. Per altra banda, se li ha demanat a la 
direcció de l’escola que, sempre que siga possible, a 
l’hora de fer excursions s’intenten contractar autocars 
amb cinturons de seguretat.

8. PRECS I PREGUNTES. 
No es formula cap pregunta per part dels assistents.
I no havent-hi més assumptes que tractar, pel president 
s’alça la sessió, a les vint-i-tres hores i cinquanta minuts, 
de la qual cosa jo, el secretari, dono fe.

Vist i  Plau
El president,

69 L’AMPA INFORMA

L’A.M.P.A. INFORMA

NADAL CULTURAL 2007

Com tots sabeu, aquest any l’A.M.P.A. ha participat acti-
vament dins del Nadal Cultural 2007. Quan l’Ajuntament 
ens va proposar muntar uns tallers per als xiquets dins de 
la fira d’artesania, ens va parèixer una idea genial i ens 
vam ficar a treballar. Vam preparar diversos tallers amb 
motius nadalencs.
Després vam pensar que com les vacances de Nadal són 
molt llargues podríem organitzar alguna activitat més per 
a ells. Així que vam decidir preparar una concentració 
d’Scalextrics a la pista de la Ravaleta, on els xiquets van 
poder gaudir de la conducció dels cotxes per les diferents 
pistes muntades i d’una xicoteta competició. Dos dies de 
modelatge de fang, aprofitant que teníem una escultora 
a la nostra disposició. Dos dies de cinema i, sobretot, 


