
 

 
Comissió Comunicació i Relacions Educació i Ciutat 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER ATORGAR LA BECA JOAQUIM 
FRANCH. RESOLUCIÓ DE LA 20a CONVOCATÒRIA APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2022 
 
La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la Comissió 
de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat  del Consell presents a la sessió , es va reunir 
el proppassat dia 7 de novembre de 2022 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 8 
projectes presentats i resoldre la convocatòria proposant el premi a un/s dels projectes 
presentats. 
 
La Comissió Avaluadora estava formada per la Sra. Rosa Maria Falgàs, Sra. Roser Batllori, 
Sra. Ànnia Pons de Ciurana, Sr. Isidre Hernández i el Sr. Àdam Bertran, actuant de 
secretària amb veu i sense vot Sra. Montserrat Roca. 
 
Es va valorar cadascun dels projectes presentats, identificant-ne aquells aspectes que 
caracteritzen el sentit i l’orientació de la Beca, la capacitat de promoure accions que 
afavoreixin l’educació cívica, la convivència ciutadana, la capacitat d’innovació metodològica 
i de contingut de la proposta, la transversalitat i el treball en xarxa.  
 
 
En base al treball realitzat que recull l’acta de la Comissió Avaluadora, annexa a la proposta, 
S'ACORDA: 
 
 
1.   “Atorgar la vintena convocatòria de la Beca Joaquim Franch als projectes següents: 
 
“Ludoteca STEAM" 3.000€ i a "Intervenció educativa d'àmbit comunitari als centres cívics de 
la ciutat de Girona-Descoberta de l'entorn natural de Pont Major i empoderament de la 
comunitat veïnal envers la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient proper" els 3.000€ 
restants, per tractar-se de dos projectes inclusius i emmarcats dins del marc educació 360. 
Ambdós projectes inclouen un treball per a la divulgació i el coneixement de la figura de 
Joaquim Franch.  

 
 
2. Encarregar a la Comissió de Comunicació i Relacions Educació - Ciutat del Consell 

Municipal d’Educació el seguiment del desenvolupament dels projectes becats”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE LA BECA JOAQUIM 
FRANCH, CONVOCATÒRIA 2020 
 
A la ciutat de Girona, el dia 7 de novembre de 2022, es reuneix la comissió avaluadora de la 
beca Joaquim Franch, composada per les següents persones: 
 
Sra. Rosa Maria Falgàs, Sra. Roser Batllori, Sra. Ànnia Pons de Ciurana, Sr. Isidre 
Hernández i el Sr. Àdam Bertran. 
 
S'excusa el Sr. Lluís Puigdemont, la Sra. Silvia Llach, el Sr. Francesc Cayuela i la Sra. 
Carmen Vázquez. 
 
Practica la secretaria, amb veu i sense vot, la Sra. Montserrat Roca 
 
A continuació, la comissió procedeix a les oportunes deliberacions i decideix resoldre la 
convocatòria atorgant a dos dels vuit projectes presentats. 
 
A la convocatòria s’han presentat els projectes següents: 
 

1. “Enlleura't" de l'Associació Juvenil Salsa Jove.  
2. “Viure a Girona" de l'escola Montjuïc de Girona. 
3. "IUR Girona, a l'aguait d'una aventura" de la Cooperativa Efecte Mosquit.  
4. “Ludoteca STEAM" de l'Associació ENGINY-era 
5. "Cantant i dansant cultures" de l'escola Font de la Pólvora i l'Associació de 

Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori. 
6. "Heritage, una metodologia amb el llegat de Joaquim Franch" de l'Associació 

Restructure Heritage. 
7. Projecte "Rumba 4G" de l'Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat A.A.S.S. 
8. "Intervenció educativa d'àmbit comunitari als centres cívics de la ciutat de Girona-

Descoberta de l'entorn natural de Pont Major i empoderament de la comunitat veïnal 
envers la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient proper" de l'Associació La 
Sorellona. 
  

La comissió avaluadora valora molt positivament la participació de les entitats que s’han 
presentat, observant un augment considerable en quant a la participació i la qualitat dels 
projectes respecte a l'edició anterior on es van presentar tres projectes. Enguany, dels vuit 
projectes presentats, dos corresponen a centres educatius de la ciutat.  
La participació en la convocatòria garanteix la seva continuïtat.  
 
Dels projectes presentats en la convocatòria d’enguany, tots ells han estat presentats per 
entitats, associacions i centres educatius de la ciutat que treballen d’acord amb l’objecte de 
la convocatòria, el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social en matèria 
d’educació cívica a fi de fomentar la cohesió social; promoure el compromís educatiu amb la 
ciutat; incentivar la producció de materials educatius orientats al foment de l’educació en 
valors i de l’educació per la ciutadania i fomentar la innovació pedagògica en recursos 
educatius.   
 
De les propostes presentades, s’ha valorat molt positivament el treball inclusiu i integrador 
que totes proposen així com el foment de la cohesió social ciutadana vers una ciutadania 
més activa, democràtica i solidària i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.  
  
A l’hora de fer la valoració s’ha prioritzat la idoneïtat de cadascun dels projectes vers el 
sentit i orientació de la convocatòria.  
 



La deliberació de la comissió ha estat llarga, sobretot en quant a concreció i a la 
sostenibilitat del projecte. 
 
La Comissió ha exclòs a quatre projectes, amb la justificació següent: 
 

En el punt 8, apartat 5, de la 20a convocatòria s'estableix: "Per a l’adjudicació de la beca, 
el projecte haurà de ser valorat amb un mínim de 5 punts, havent obtingut un mínim de 
0,5 punts per criteri".  
D'acord amb aquest punt, la Comissió ha exclòs a tres projectes: 

1. “Enlleura't" de l'Associació Juvenil Salsa Jove: Han obtingut 0 punts en els 
següents ambdós criteris de la valoració de la convocatòria: La fonamentació 
teòrica i claredat de la proposta i. la vinculació del projecte amb la figura de 
Joaquim Franch. L'apartat D i E de la Convocatòria. 
Fet que comporta que no hagin un obtingut el mínim de 0.5 per criteri. 

2. “Viure a Girona" de l'escola Montjuïc de Girona: Han obtingut 0 punts en els 
següents ambdós criteris de la valoració de la convocatòria: La fonamentació 
teòrica i claredat de la proposta i la vinculació del projecte amb la figura de 
Joaquim Franch. L'apartat D i E de la Convocatòria 
Fet que comporta que no hagin un obtingut el mínim de 0.5 per criteri. 

3. El projecte "Heritage, una metodologia amb el llegat de Joaquim Franch" ha 
obtingut un total de 4.75 punts, no assolint doncs els 5 punts necessaris per a 
l’adjudicació del projecte. 
 

En el punt 10 de la 20a convocatòria s'estableix: "No serà objecte d’aquesta convocatòria 
la subvenció de projectes que ja estiguin en funcionament". 
D’acord amb aquest punt, la Comissió ha exclòs a un projecte: 

4.  "Rumba 4G" de l'Associació per a l'Atenció de Serveis i Solidaritat A.A.S.S. per 
no ser un projecte de nova creació. 

 
La Comissió destaca dels següents projectes presentats: 
 

- "IUR Girona, a l'aguait d'una aventura" de la Cooperativa Efecte Mosquit, presenta un 
projecte on pretén treballar les habilitats socials, la creativitat i la reflexió crítica dels 
individus, dotant d'eines i recursos reflexius pel progrés social i democràtic, 
promovent les accions cooperatives i socials. Es valora doncs positivament per la 
Comissió malgrat es consideri que el col·lectiu al qual s'adreça sigui molt reduït (24 
persones), representant una mostra molt reduïda de la ciutadania. 

 
- "Ludoteca STEAM" de l'Associació ENGINY-era, és un projecte que proposa la 

realització d’una ludoteca social STEAM al centre cívic Pla de Palau, un espai 
d’aprenentatge lúdic on es fomenti la innovació pedagògica en recursos educatius a 
través de les STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). La 
Comissió valora positivament el projecte, el compromís educatiu de l'Associació amb 
la ciutat de Girona així com la producció de materials educatius orientats al foment 
de l’educació en valors i de l’educació per a la ciutadania. Es fa una bona 
aproximació a la figura de Joaquim Franch i al seu llegat. 

 
- "Cantant i dansant cultures" de l'escola Font de la Pólvora i l'Associació de 

Cooperació pel Desenvolupament de Bantandicori  és un projecte que destaca pel 
valor cooperatiu entre països i cultures, proposen que infants d’educació infantil de 
dos centres educatius – un ubicat al país del Senegal i l’altre a la ciutat de Girona - 
manifestin el seu món interior, coneguin formes de vida i d’expressió d’altres cultures 
i desenvolupin la seva creativitat; a través de l’educació artística i el joc. La Comissió 
valora positivament l'estructura i l'objecte del projecte, no obstant consideri que 
aquest s'adreci a un col·lectiu que representa una mostra reduïda de la ciutadania 



(alumnat d'infantil de l'escola Font de la Pólvora). Per altra banda es destaca el fet 
que gran part de la subvenció aniria destinada a alumnat de fora Girona (escola 
Diatock) suposant un baix impacte en el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. 

 
- "Intervenció educativa d'àmbit comunitari als centres cívics de la ciutat de Girona-

Descoberta de l'entorn natural de Pont Major i empoderament de la comunitat veïnal 
envers la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient proper" de l'Associació La 
Sorellona, projecte educatiu inclusiu, integrador i transversal, valorat positivament ja 
que s’emmarca en la metodologia de Joaquim Franch, en el treball cooperatiu i 
transversal, tenint un clar impacte a la ciutat de Girona i als seus habitants. La 
proposta d’intervenció proposada permet aportar un punt de trobada de dos valors: el 
comunitari i el de respecte a la natura. Es treballa amb diferents col·lectius. 
S’incorporen accions divulgatives de la figura de Joaquim Franch com a propulsor de 
la pedagogia del grup, projecte i lleure. 

 
Finalment i d’acord amb les valoracions realitzades, la comissió avaluadora decideix, per 
unanimitat, atesa la qualitat de dos dels projectes presentats, atorgar la vintena Beca 
Joaquim Franch, als projectes “Ludoteca STEAM" 3.000€ i a "Intervenció educativa d'àmbit 
comunitari als centres cívics de la ciutat de Girona-Descoberta de l'entorn natural de Pont 
Major i empoderament de la comunitat veïnal envers la sostenibilitat i el respecte pel medi 
ambient proper" els 3.000€ restants. 
 
 
Sra. Roser Batllori  Sra. Rosa Maria Falgàs  Sr. Àdam Betran 
  
 
 
 
 
Sr. Isidre Hernández  Sra. Ànnia Pons 
   
 
 
 
 
 
Sra. Montserrat Roca  
Secretària 
 
 
 
 
 
Girona, 7 de novembre de 2022 
 


