
Com representant de l’Associació #suspens0 

Luna Moreau, amb DNI 52393388D i amb domicili a jacint Verdaguer 19, 4t, 3a de 08860 

Castelldefels. 

 

Exposo: Que la nostra associació, te el objectiu d’iniciar un debat sobre el canvi del sistema 

Educatiu de la nostra comunitat. 

Per aquest motiu, 

Solicito: un espai polivalent amb un aforament de 30 persones com mínim pel día 30 de 

novembre de 2017 des de les 18:00 fins les  20:00. 

Demanaria de confirmar la disponibilitat de l’espai. 

Castelldefels, 26-10-2017 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

 

Com representant de l’Associació #suspens0 

Luna Moreau, amb DNI 52393388D i amb domicili a jacint Verdaguer 19, 4t, 3a de 08860 

Castelldefels. Com representant de l’Associació #suspens0 

Exposo: Que la nostra associació, te té el l’objectiu d’iniciar un debat sobre el canvi del sistema 

Educatiu educatiu de la nostra comunitat. 

Per aquest motiu, 

Sol·licito: un espai polivalent amb un aforament de 30 persones com a mínim per al diía 30 de 

novembre de 2017 des de les 18:.00 fins a les  20:.00. 

Demanaria de confirmar la disponibilitat de l’espai. 

Castelldefels, 26-10-2017 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

  



En Lluís Pepito, amb DNI 78910432K i amb domicili al C. Remolar 124 5è 1a i com a president 

de l’associació #suspens0 

EXPOSO: Que ens hem constituït recentment com associació i per tal de donar-nos a conèixer i 

donat que encara no tenim lloc per fer-ho. 

DEMANO:  Ens faciliteu l’us d’una de les vostres aules per aquesta activitat el proper 30 de 

novembre de 2017 de les 19:00 a les 21:00. 

Castelldefels, 26 d’octubre de 2017 

CENTRE CÍVIC DE CASTELLDEFELS CANYARS-POBLE VELL 

 

En Lluís Pepito, amb DNI 78910432K i amb domicili al C. Remolar 124 5è 1a i com a president 

de l’associació l’Associació #suspens0 

EXPOSO: Que ens hem constituït recentment com associació i per tal de donar-nos a conèixer i 

donat que encara no tenim lloc per fer-ho. 

DEMANO:  Que Eens faciliteu l’us l’ús d’una de les vostres aules per a aquesta activitat el 

proper 30 de novembre de 2017 de les 19:.00 a les 21:.00. 

Castelldefels, 26 d’octubre de 2017 

CENTRE CÍVIC DE CASTELLDEFELS CANYARS-POBLE VELL 



Maria Eugenia Robelle Tourchet, amb DNI 44490472J i amb domicili a la Rda. Otero Predoyo, 

36, 1r, 2a, 08860 Castelldefels,  

Exposo: Que la nostra Associació té la finalitat d’aconseguir que cap dels alumnes suspengui 

els exàmens amb una nova metodologia d’ensenyament a on les persones se sentin 

protagonistes dels seus aprenentatges. 

Demano: Que sabent que n’hi han aules en el Centre Cívic de Castelldefels, preguem que ens 

deixeu una pel dia 29 de Novembre de 2017 des de les 17:30 fins a les 21 hs amb el propòsit de 

fer la presentació del nostre projecte. 

Castelldefels, 26 de Octubre de 2017 

AYUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

 

 

Maria Eugenia Robelle Tourchet, amb DNI 44490472J i amb domicili a la Rda. Otero Predoyo, 

36, 1r, 2a, 08860 Castelldefels,  

Exposo: Que la nostra Associació associació té la finalitat d’aconseguir que cap dels alumnes 

suspengui els exàmens amb una nova metodologia d’ensenyament a on les persones se sentin 

protagonistes dels seus aprenentatges.  

Que sabent que’hi ha aules en el Centre Cívic de Castelldefels 

Demano: Que sabent que n’hi han aules en el Centre Cívic de Castelldefels, preguem que Que 

ens en deixeu una per al dia 29 de Novembre novembre de 2017 des de les 17:.30 fins a les 21 

hs h. amb el propòsit de fer la presentació dpresentar el nostre projecte. 

Castelldefels, 26 de d’Ooctubre de 2017 

AYUNTAMENT AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

DEPARTAMENT DE CULTURA 

 


