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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ DE GIRONA 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2022 

A la ciutat de Girona, a les cinc i trenta-i-quatre minuts de la tarda del dia dinou de 
desembre de dos mil vint-i-dos, es reuneix el Ple del Consell Municipal d'Educació, a la 
Sala d'Actes de l'escola Montjuïc, sota la presidència de Marta Madrenas Mir, amb 
l'assistència dels membres següents: Pere Albertí i Serra, Joaquim Ruhí Brunsó, Àdam 
Bertran Martínez, Francesc Martí, Maria Lluïsa Roca, Almudena González, Glòria Polls 
González, Toni Riera Pérez, Carla Salillas, Eduard Moreno Molinero, Darío Alonso 
Giménez, Alejandro Bueno Lázaro, Queralt Vila Vergés, Marta Pagès Rams, Maria José 
Alcaide, Roger Casero Gumbau, Salomé Carmona, Albert Quintana, Lluís Puigdemont, 
Annia Pons de Ciurana, Carme Vázquez, Roser Batllori Obiols i Rosa Maria Falgàs 
Casanovas. 

Han excusat l'assistència els membres següents: Marta Sureda Xifre, Susanna 
Berengena, Rosor Rabasseda, Núria Pastor Gamero, Sílvia Llach, Albert Bayot Fuertes, 
Raquel Duran i Isidre Hernández Ferrandiz. 

No han assistit a la present sessió els membres següents: Eva Maria Palau Gil, Martí 
Terés Bonet, Núria Pi Méndez, Annabel Moya Gálvez, Miriam Pujolà Romero, Fina 
Hervás Rivas, Susanna Arboleas Jara, Xavier García, Joaquim Mataró, Nuri Figa 
Mataró, Marta Roure, Jordi Vidal Trill, Younesse Tahiri Bibi, Raquel Granell, Cristina 
Luján Hernández, Arnau Pujol Trias, Esther Mateu Iglesias, Josep Maria Serra, Jaume 
Ametller Leal, Josep Bosch Lladó, Francesc Cayuela López i Sílvia Castelló Duran. 

Dóna fe de l'acte, la secretària del Consell, Ester Manubens Julià. 

Marta Madrenas Mir: Bona tarda, molt benvinguts i molt benvingudes. Primer de tot vull 
fer un agraïment. Volem fer un agraïment tots plegats a l'Imma, com a directora de 
l'escola. Estem molt contents que ens pugueu acollir. Es va decidir fa temps de fer 
aquests plens de forma rotativa pels diversos centres, perquè també des dels diversos 
centres poguessin conèixer la feina que es fa des del Consell. Per tant, estem molt 
contents que avui ens acullis i ens agradaria que ens diguessis unes paraules.  

Imma Cortada Llach: Sempre em fa molta il·lusió quan algú vol venir a la nostra escola 
i més en aquest cas que és el Consell Municipal d'Educació de la ciutat de Girona. Penso 
que estem a l'escola més maca o sinó de les més maques per la situació que té i també 
per la seva història. Una escola de l'època de la República que pedagògicament va ser 
molt innovadora i per tant aquests orígens sempre emocionen. Llàstima de l'hora que 
hem quedat perquè aquesta escola té unes vistes espectaculars i avui hi ha un cel molt 
bonic però aviat serà fosc. Molt benvinguts i jo em quedo aquí a aprendre del que féu.  

Marta Madrenas Mir: Moltíssimes gràcies però té de dir que veníem pujant les escales 
amb un regidor i ens hem girat una estona i ens hem quedat contemplant la Catedral i 
Sant Feliu amb aquest cel rosa, blau, blanc i totes les tonalitats i hem pogut comprovar 
com de meravelloses són les vistes, tal com ens acabes de dir. Primer de tot he 
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d'excusar als membres que han comunicat que no podien venir: Marta Sureda Xifre, 
Susanna Berengena, Rosor Rabasseda, Núria Pastor Gamero, Sílvia Llach, Albert 
Bayot Fuertes, Raquel Duran i Isidre Hernández Ferrandiz. Ara passarem a tractar els 
diversos punts de l'ordre del dia  

Ordre del dia: 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 13 de juliol de 2022 
(document. adjunt) 
 

 2. Treball de les comissions i propostes d’acord 

 2.1 Comissió permanent 

  2.1.1 Proposta d’Acord per a l’aprovació de la memòria 2021-2022 

2.1.2 Ratificar l'Acord de la Comissió Permanent de la 2a convocatòria de 

renovació parcial dels membres del Consell Municipal d'Educació de 

Girona: procés electoral 2022, sector personal docent. 

2.1.3 Proposta d'Acord pel nomenament de nous membres del Consell 

que ho són per elecció, procés electoral 2022 - 2a convocatòria personal 

docent. 

 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

2.2.1 Proposta d'Acord per a l'aprovació de la resolució de la 20a 

convocatòria de la beca Joaquim Franch. 

 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

 

3. Informació diversa 

 

4.  Torn de preguntes 

 

1. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 
13 DE JULIOL DE 2022 
 
Marta Madrenas Mir: El primer punt com fem sempre, seria l'aprovació de l'acta de 

la sessió plenària darrera que és la del 13 de juliol, que crec i espero que tothom 

hagi rebut amb antel.lació. No hem rebut cap esmena, per tant, m'imagino que podria 

ser aprovada per unanimitat.  

Votació: 
S'aprova per unanimitat, l'acta de la sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2022. 
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2. TREBALL DE LES COMISSIONS I PROPOSTES D'ACORD 
    2.1. COMISSIÓ PERMANENT 

 
2.1.1 Acord per a l’aprovació de la memòria 2021-2022 
 

La Comissió Permanent presenta en la memòria 2021-2022 un recull de les activitats i 
actuacions que ha realitzat el CEM al llarg del passat curs escolar. 

S’han recollit aspectes referits a: 

1. Els objectius proposats per al curs 2021-2022 
2. L’activitat del Ple i la de les comissions de treball i l’evolució comparativa de la 

participació dels membres del CEM. 
3. Les activitats que en caràcter ordinari o extraordinari s’han realitzat.  
4. Hi consta la relació dels acords aprovats durant aquest curs i que estan a 

disposició de tothom a la web del CEM, així com la relació de membres que han 
format part del CEM durant el curs escolar 2021-2022 

 

S'acorda: 

 

1. “Aprovar la memòria corresponent a les activitats i actuacions del Consell 
Municipal d’Educació del curs 2021-2022”. 

 
Marta Madrenas Mir: Tothom ja ha rebut el document. És important destacar que hi ha 
hagut un lleuger augment de la participació al Consell respecte el curs passat. Això és 
positiu i per altra banda les actuacions que es van realitzar el curs passat i que volem 
destacar són les eleccions dels membres que ho són per elecció i el vídeo divulgatiu del 
Consell. En aquest vídeo hi van participar diferents membres del Consell en 
representació dels diferents sectors que el conformen i va ser gravat en diferents espais 
de la ciutat. D'aquesta manera es visualitzaven diverses entitats, diversos barris, 
diversos espais, diverses associacions. Tots i totes el podem veure a la web del Consell. 
De nou es va fer el butlletí i el Cinefòrum organitzat per la Comissió de Comunicació i 
Relacions Educació-Ciutat, amb el 100% de l'aforament en les 3 sessions organitzades. 
Molt bé, això és un èxit també. I des de la Comissió de Planificació, evidentment s'ha 
continuat treballant amb aquest objectiu principal que tenim des del Consell que és el 
de la lluita contra la segregació escolar i facilitant l'equitat amb l'accés i els resultats. 
Revisant els processos de preinscripció, matriculació, presentant propostes al 
Departament. I per altra banda també d'acord amb el nou decret d'admissió, dos 
membres de la comissió han estat designats per representar el Consell a la Taula Local 
de Planificació. Són unes reunions que es fan amb el Departament. Acompanyant el pla 
d'Equitat, la Comissió ha iniciat també, l'estudi i la revisió de les quotes de material 



5 
 

escolar, excursions, etc. de les famílies a pagar als centres educatius procurant que hi 
hagi equitat entre els centres que era un acord previ que també havíem pres entre tots. 
Totes les propostes d'acord que presenten la Comissió s'han enviat a tothom també. Cal 
que les llegeixi? Hi ha aquesta que és l'aprovació de la memòria 2021-2022, algú vol 
que la llegeixi? No? Perfecte. Doncs si tothom hi està d'acord la podem considerar 
aprovada. 

Votació: 

S'aprova per unanimitat 

2.1.2 Ratificar l'Acord de la Comissió Permanent de la 2a convocatòria de 
renovació parcial dels membres del Consell Municipal d'Educació de Girona: 
procés electoral 2022, sector personal docent 

Segons el que disposa el Reglament del Consell, aprovat per Ple Municipal del 9 de març 
de 2020, cada curs i abans del 15 de maig es convoquen eleccions en aquells sectors en 
què cal renovar els representants per haver finalitzat els dos cursos de mandat.  
 
El passat 13 de juliol de 2022 va tenir lloc l'aprovació de l'acord de renovació dels membres 
del Consell que ho són per elecció. En el sector de "Representants del personal docent" 
no hi va haver cap candidatura, aprovant-se un total de 7 vacants en el sector. 
 
Tal i com s’estableix en el reglament del Consell Municipal d’Educació, en el punt 8.5b: 

“Quan no hi hagi candidatures d'un sector no se celebraran eleccions i es podrà fer una 
segona convocatòria dintre del mateix curs. Si no es presenten candidats, el sector quedarà 
sense representació en el Consell Municipal d’Educació fins a les properes eleccions”. 

D'acord doncs amb el reglament i a fi de poder aconseguir un Consell representatiu i 
heterogeni dels sector a qui representa 

S'ACORDA:  

“1. Aprovar el següent calendari 2a convocatòria del procés electoral 2022: 

 

El 26 setembre 2022 Tramesa dels censos electorals personal docent provisionals als centres educatius  

Del 27 de setembre al 
4 d'octubre 2022 

Exposició pública dels censos i termini de presentació de les reclamacions 

Del 5 d'octubre al 12 
d'octubre 2022  

Exposició pública del cens definitiu 

Presentació de les candidatures personal docent 

Del 13 al 20 d'octubre 
de 2022  

Exposició pública de les candidatures provisional i termini de presentació de les 
reclamacions 

Del 21 al 27 d'octubre 
de 2022  

Exposició pública de les candidatures definitives i notificació als candidats 
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Del 28 d’octubre al 30 
de novembre 2022 

Període per celebrar les votacions del CEM en els consells escolars de centre 

9 de desembre  Termini per lliurar els resultats de les votacions a la Secretaria Tècnica del CEM 

14 de desembre Exposició pública dels resultats  

Sessió Plenària Nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària del Consell Municipal 
d’Educació de Girona 

 

2. Renovar els membres representants següents: 

 

• En el sector mestres i professors, renovar 1 representant de consells escolars de 
centre i cobrir 6 vacants. (Total: 7 membres, 1 d’infantil, 3 de primària, 3 de secundària) 

 

 

3. Sistema de votació: descentralitzat en els centres educatius de la ciutat per tal 
de facilitar l’accés a tots els electors/es i la participació dels diversos sectors de la 
comunitat educativa representats en el Consell.  

 

4. Aprovar la constitució de la Comissió Permanent com a Junta electoral del 
procés de renovació parcial 2a convocatòria dels membres del CEM, procés electoral 
2022” 

 

Marta Madrenas Mir: La Comissió Permanent com a Junta Electoral va aprovar el 
passat 26 de setembre la celebració d'una segona convocatòria del procés electoral del 
2022, del sector personal docent. D'acord amb l'acord de renovació parcial dels 
membres del CEM que ho són per elecció aprovat el passat 13 de juliol, es van donar 
un total de 7 vacants en el sector per falta de candidatures, ho recordeu? A fi de poder 
tenir un Consell representatiu i heterogeni del sector a qui representa, acollint-se al 
reglament i prèvia consulta als serveis jurídics de l'Ajuntament, la Comissió Permanent 
va aprovar obrir una segona convocatòria del sector personal docent tal com s'estableix 
al reglament del Consell Municipal d'Educació al punt 8.5 "quan no hi hagi candidatures 
d'un sector no se celebraran eleccions i es podrà fer una segons convocatòria dins del 
mateix curs i si no es presenten candidats, el sector quedarà sense representació al 
Consell Municipal fins a les properes eleccions". Per tant, caldria ratificar aquest acord 
de la Permanent. Si algú necessita que el llegeixi literal, però és més o menys això que 
us he dit.  
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Votació:  

S'aprova per unanimitat 

2.1.3 Acord pel nomenament de nous membres del Consell que ho són per elecció, 
procés electoral 2022 – 2a convocatòria personal docent. 

La Comissió Permanent, reunida com a junta electoral el dia 12 de desembre de 2022, 
d’acord amb el resultat obtingut en l’escrutini d’aquestes eleccions, tenint en compte les 
recomanacions entorn a la representació que consten en el mateix reglament del CEM 
i l’aplicació del Reglament de Polítiques d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Girona,  

ACORDA : 

 

1. “Nomenar els següents representants dels diferents sectors: 

 
Representants del personal docent 

 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació infantil i 
primària: 
  Carla Salillas Vinyet (Escola Verd) 
  Toni Riera Pérez (Escola Bell-lloc) 
 
En representació de membres de consells escolars de centres d’educació secundària:  
   
  Cap candidatura 
   
2. Comunicar l’acord a les persones implicades.” 
 
Marta Madrenas Mir: Després de la ratificació de l'acord de renovació parcial i que agraïm 
que hàgiu ratificat, passem a l'acord sobre el nomenament dels membres del Consell 
Municipal d'Educació que ho són per elecció, 2a. Convocatòria, personal docent. Es 
nomena a Carla Salillas Vinyet de l'escola Verd i Toni Riera Pérez de l'escola Bell-lloc, i en 
representació de membres de consells escolar de centres d'educació secundària no hi ha 
hagut cap candidatura. Els membres nomenats eren de primària. En aquest procés 
electoral hi ha hagut una participació de quasi el 56%. S'han presentat dues candidatures 
pel procés. Agrair a tots els centres la participació, i per tant, ara us demano si esteu d'acord 
amb aquesta proposta d'acord.  
 
Votació:  
S'aprova per unanimitat. 
 
Marta Madrenas Mir: Moltes gràcies a tots i com que crec que tots dos són aquí, tot i que 
no sé si els conec.. perfecte. Doncs aprofitem per posar-los-hi les cares i evidentment 
donar-vos la benvinguda i desitjar-vos que també us pugueu sentir satisfets de formar part 
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d'aquest Consell i pugueu ajudar a que tots plegats transformem per millor la nostra ciutat 
i el nostre sistema educatiu. Moltes gràcies per a la implicació i el compromís. Benvinguts. 
 
Seguidament anirem a la Comissió de Comunicació i Relacions Educació – Ciutat. Passo 
la paraula a l'Ànnia Pons que és la presidenta de la Comissió.  
 
 
2.2. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT 

Annia Pons de Ciurana: Moltes gràcies alcaldessa. La Comissió ha estat treballant en 
diversos temes des que hem iniciat el curs. Primer vam fer una concreció del Pla de 
Treball que volíem emprendre per aquest curs 22-23. També hem treballat en la 
resolució de la beca Joaquim Franch. Hem preparat el Cinefòrum que durem a terme 
aquest curs i hem fet el seguiment del Pla d'Equitat. Faig una mica de repàs des que 
vam començar fins avui, de quins passos hem anat seguint. Ens vam reunir per primera 
vegada el dia 3 d'octubre i vam acordar l'organització com he dit  i el Pla de Treball de 
la Comissió. Com a Pla de Treball es va decidir fer el seguiment, un any més de la beca 
Joaquim Franch, i l'organització del Cinefòrum. Vam acordar les dates, i les temàtiques 
que tractaríem en aquest Cinefòrum. Una data, la primera, va ser el dimarts 29 de 
novembre, que ja ha passat, que vam tractar la temàtica d'Igualtat de Gènere, 
feminismes i visualització dels drets LGTB i les altres dues temàtiques es faran el 28 de 
febrer i el 23 de maig. En la primera tractarem "Civisme. Què s'entén per democràcia. 
Els drets individuals davant els col·lectius" i a la segona tractarem "El poder de les 
xarxes en la manipulació de la informació". Aquestes són les temàtiques que vam escollir 
i juntament amb el Museu del Cinema hem definit les pel·lícules que presentarem. La 
primera és "Election" d'Alexander Payne i la segona "The Bling Ring" de Sophia 
Coppola. Per tant, us convidem a tots a venir a aquest Cinefòrum. Com sabeu també en 
el Cinefòrum convidem a un expert o experta en la temàtica que ens ajuda a emprendre 
un debat amb tots els assistents i resulta molt interessant 

2.2.1 Acord per a l'aprovació de la resolució de la 20a. Convocatòria de la beca 
Joaquim Franch. 

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 
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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.  

Encarregar a la Comissió de Comunicació i Relacions Educació - Ciutat del Consell 
Municipal d’Educació el seguiment del desenvolupament dels projectes becats”. 

Annia Pons de Ciurana. Un altre tema que hem emprès és l'avaluació de la Beca 
Joaquim Franch. Vam avaluar els projectes presentats per la beca d'aquest curs. Se 
n'han presentat un total de 8. Estem molt contents perquè hi ha hagut un augment de la 
participació respecte fa dos anys. Segurament a resultes de la pandèmia havia estat 
més difícil per a les entitats. Ara tenim 8 projectes. Vam estar reunits una bona estona. 
Vam avaluar i finalment la Comissió va decidir per unanimitat atesa la qualitat de dos 
dels vuit projectes i de l'empat en la puntuació que els hi vam atorgar, partir aquesta 
beca en dos. El total de la beca són 6.000 € i per tant donaríem 3.000 € al projecte 
Ludoteca STEAM i 3.000 € al projecte 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. Aquest projecte és presentat per la Sorellona i el primer és presentat 
per l'ENGINY-era. No vam poder decidir-nos per cap dels dos projectes i atès l'empat el 
que us proposem avui és aprovar aquesta proposta en el Plenari ja que llavors s'haurà 
d'aprovar a l'Ajuntament definitivament atès que es tracta d'un import que paga 
l'Ajuntament i s'ha d'aprovar per Junta de Govern Local.  

Marta Madrenas Mir: Molt bé. Respecte a aquest tema, s'afronten les dues revolucions 
o crisi que estem vivint, per tant em sembla encertadíssim la revolució tecnològica i la 
crisi climàtica. I per tant, ara seria el moment de saber si tothom hi està d'acord amb 
l'atorgament d'aquesta beca de manera repartida o compartida millor. 

Votació: 

S'aprova per unanimitat 

Annia Pons de Ciurana: Us acabo de posar al dia del darrer treball que hem estat fent. 
Com us he dit queden dues sessions més del Cinefòrum, però a més a més, aquest 
darrer 14 de desembre, la Comissió ens vam tornar a reunir per valorar l'informe del Pla 
d'Equitat que se'ns va presentar des de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament. Aquest ha 
estat el nostre circuit fins avui. 
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Marta Madrenas Mir: Perfecte doncs moltíssimes gràcies per tota la feina feta i ara sí 
que seria el torn d'en Roger Casero que com a president de la Comissió de Planificació 
Escolar i Equipaments també ens explicarà la tasca que han fet.  

2.3 COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 

Roger Casero Gumbau: Moltes gràcies alcaldessa. Bona tarda a tothom. Abans li 
comentava a l'Imma que és emocionant tornar a l'escola on un ha anat de petit. Vaig fer 
aquí tota la primària. Amb la Rosa i en Ferran i també amb l'Alba comentàvem que ens 
havíem trobat. Sempre és agradable tornar. No és el lloc del crim diguéssim, tot i que 
algun se'n va cometre, però com que ja ha prescrit.. Però si que és emocionant tornar 
on s'ha viscut en primera persona el fet educatiu. Per tant, molt content de tornar a 
l'escola Montjuïc. D'entrada jo volia fer un agraïment als membres de la Comissió de 
Planificació perquè llegint la memòria es veu que és una Comissió que realment genera 
interès no? Pels temes que s'hi tracten i que es veu que les persones del Consell Escolar 
que s'hi apunten és perquè volen assistir-hi. Hi ha un elevat percentatge d'assistència i 
de participació. Per tant vull fer aquest agraïment. És veritat que això són dades del curs 
passat però vaja, veient ja una mica com hem arrancat el curs doncs em penso que 
també estem amb percentatges elevats d'assistència i participació. De fet durant aquest 
inici de curs, ens hem trobat 3 cops. Avui no portem cap resolució per aprovar però vaja 
si que podem explicar una mica, fer una pinzellada del que hem estat treballant. Ens 
hem reunit 3 cops el 9 i el 24 de novembre, i també el 14 de desembre, i demà abans 
d'anar-nos de vacances ens tornarem a trobar. Precisament ens trobarem per tractar 
uns dels punts que tenim dins el Pla de Treball que és tot el tema del mapa de 
secundària i de les adscripcions. És un element important que hem abordat. Altres 
qüestions evidentment del Pla de Treball que tenim per aquest curs són, l'anàlisi, revisió 
i seguiment de les dades dels processos d'inscripció i matriculació d'aquest curs i del 
curs vinent, i per tant, evidentment a la Comissió de Planificació aquesta és una part 
troncal. Comentar la revisió del mapa de zones escolars de secundària i d'adscripcions 
una vegada ja es va fer tot el treball amb primària doncs ara amb certa urgència a més 
a més, amb certa celeritat esperem poder afrontar aquesta qüestió. També hem de 
seguir fent una mica aquest seguiment, d'aquest estudi dels imports a assumir. 
L'alcaldessa ho comentava abans també quan ha fet un repàs de la memòria, de les 
despeses, dels imports a assumir per les famílies tendint a aquesta homogeneïtzació. 
Perquè ningú quedi enrere, perquè no hi hagi excessives diferències entre els diferents 
centres escolars, que té a veure amb les sortides, material etc..També aquesta revisió 
de la participació i de la representació del propi Consell amb les dues persones que hi 
ha designades a la Taula Local de Planificació. El seguiment del desplegament del 
decret d'admissió i evidentment també com han fet l'altra comissió i de fet vam fer la 
setmana passada, doncs el seguiment del Pla d'Equitat que és un document de 
referència i que seguirem fent evidentment el seguiment del seu desplegament posant 
especial èmfasi en aquelles qüestions del desplegament que tenen a veure amb la 
planificació. Per tant, doncs això és de moment, així de forma resumida el que hem anat 
treballant i el que estem treballant i com deia, demà més i també amb l'esperança que 
en el proper plenari puguem portar alguna resolució d'acord.  
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Albert Quintana Oliver: Posareu deures per vacances? 

Àdam Bertran Martínez: Tenim el quadern preparat. 

Roger Casero Gumbau: Això de deures no sé si es porta ara. Deures no, tasques. Bé 
tot depèn de la feina o de l'acord, o del consens que siguem capaços de fer demà, o 
sigui que segons com acabem demà ens menjarem els torrons tranquil·lament o entre 
planificació, veurem.  

Marta Madrenas Mir: Moltíssimes gràcies i gràcies també pel compromís i per la feinada 
que feu i per les tasques que continuareu fent. No sé si hi ha alguna pregunta o algun 
dubte respecte a això? Sinó al final ja hi ha precs i preguntes. Ara passarem al punt 
d'Informació diversa. 

3. INFORMACIÓ DIVERSA 

Marta Madrenas Mir: Volem aprofitar aquest punt de l'ordre del dia per fer un 
reconeixement en Sebas Parra que va traspassar darrerament després d'haver patit una 
llarga malaltia i tenint en compte que s'aixeca acta d'aquestes sessions crec que a tots 
ens agradaria no només dir això. Ens sembla adequat, una mica de glossa i explicar una 
mica perquè des del Consell creiem que se li ha de fer aquest reconeixement. Jo li 
passaria la paraula al regidor per fer-ho perquè així pugui constar en acta per a futures 
generacions fins i tot si em permeteu.  

Àdam Bertran Martínez: Moltes gràcies alcaldessa. Moltes gràcies a tots i totes, als 
nous membres també per haver-se incorporat, tot i que algun ja és repetit eh?. En tot 
cas, per no perdre el moment, el que si que voldríem era a petició no sé si d'en Pere que 
em sembla que va fer la petició a la darrera reunió, de poder fer aquest reconeixement 
en Sebas Parra. En tot cas, fer una breu pinzellada de la seva biografia i tota l'aportació 
que ha pogut fer i després ja seguirem amb torn obert. 

L'activista i pedagog Sebas Parra havia estat un dels puntals de l’ensenyament d’adults 
i l'alfabetització amb un compromís social gran com un puny tancat. Havia nascut a 
Socuéllamos, la Manxa, l'any 1946.  

L'any 1990 va rebre, a títol personal, el Premi 3 de Març per la seva lluita per assolir el 
reconeixement de l’Escola d’Adults de Salt com a centre de formació permanent. El 2001 
va ser l’Escola d’Adults de Salt, en el seu 25è aniversari qui, com a entitat, va rebre 
també el Premi 3 de Març, pel seu treball en el camp de l’alfabetització i formació 
d’adults. L'any 2000 va rebre el Premi Mestres 68, que lliura l’Associació Mestres 68 per 
la seva trajectòria com a docent.  

El febrer de 1976 van començar les classes per a adults a Salt i Sebas Parra s’hi va 
incorporar el setembre del mateix any. El 1981, amb la convocatòria de les primeres 
eleccions democràtiques, va començar a configurar l’actual xarxa d’escoles d’adults. El 
1994 es va oficialitzar l’Escola d’Adults de Salt.   

Sebas Parra va participar en la creació a Santa Coloma de Farners, de l’escola Samba 
Kubally, per a l’alfabetització d’immigrants africans, va treballar amb el GRAMC (Grups 
de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals), promotor a Salt d'una comissió 
d’agermanament amb el municipi nicaragüenc de Quilalí. També va ser membre del 
Consell Rector de l'Institut Paulo Freire d'Espanya i de l'Associació d'Educació Popular 
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Carlos Fonseca Amador de Nicaragua. Al llarg dels anys va compartir lluites i 
reivindicacions amb associacions de veïns, la Coordinadora d’Escoles d’Adults, la 
coordinadora d’ONG solidàries o la UdG, entre altres.  

Va ser professor associat dels Estudis d’Educació Social de la Universitat de Girona, i 
va treballar en l’equip promotor de la Universitat Popular Alternativa. 

En el nostre record, tota la feina que hi quedi, el seu llegat i esperem poder ser dignes 
tots plegats i continuadors d'aquesta feina. 

A part d'aquest reconeixement també, explicar el que comentava el president de la 
Comissió de Planificació: que demà ens tornem a trobar. Sí que volia deixar explicitat 
que demà passat hi ha la Taula Local de Planificació. En funció dels acords que arribin 
demà, aquests acords no es podrien portar en el proper consell municipal d'educació 
que la idea és fer-lo el proper 23 de gener, perquè hi ha vacances entremig i no hi ha 
possibilitat de poder-lo fer abans. Per tant, sí que més enllà d'això, els acords que puguin 
sortir, només els acords que puguin sortir, poder-los traslladar en aquesta Taula Local 
de Planificació com a regidor i amb veu de la Comissió de Planificació. I en funció d'això 
el dia 23 a part d'explicar els acords explicarem la possibilitat de dur-los a terme o no, o 
quin termini hi ha. Però si que les agendes, diguéssim, no donen més de marge i per 
tant vull dir que no ho haurem pogut portar en aquesta aprovació perquè el debat se'ns 
va quedar curt, no, el que va quedar curt va ser el temps de debatre. El debat era llarg. 
Simplement puntualitzar aquest punt en relació al que hi havia i la reunió de demà amb 
les possibilitats d'acord que hi hagi, si n'hi ha, i sinó seguirem debatent i ja ho acordarem 
més endavant. Simplement puntualitzar aquest punt. Ja està.  

4. TORN DE PREGUNTES 

Albert Quintana Oliver: En un altre plenari del curs passat havíem dit que als plenaris 
que es fan després de l'estiu, es podrien portar dades de les activitats d'estiu, ja que 
com a Consell d'Educació, l'educació no només està a l'escola i estaria bé poder tenir 
dades dels infants que hi ha participat. No sé si es podria fer en aquest plenari o en el 
proper. 

També hi hauria altres qüestions, com les tardes de setembre, que em sembla que el 
sentiment majoritari des de les escoles de la ciutat és que ha estat una experiència força 
negativa. No sé si el Consell hi té alguna cosa a dir. Potser es podria parlar a la comissió 
de Planificació. Es veu que el Departament també està fent una enquesta. 

I també com a última qüestió, la comissió aquesta de Participació. Dir que sí que se'n 
va fer una de reunió i si no recordo malament va ser el 26 de setembre. No tenim notícies 
que se'ns torni a convocar. Vam quedar, ja ho vam manifestar, una mica desencisats 
del plantejament ja que era molt a inici de curs i no vam tenir temps de preparar temes. 
Sí que vam dir que com a representats del CEM no participaríem a cap Comissió de 
Participació si no anàvem a cap comissió prèvia que poguéssim valorar i poguéssim 
saber quin era el nostra paper.  
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Àdam Bertran Martínez: Prenem nota. El tema de les dades dels casals d'estiu, ara tot 
just estan lliurant les memòries, s'està tancant. Corregiu-me des de l'Àrea si no fos així. 
Podem analitzar-les, podem mirar-les també. Hem de mirar la capacitat que tinguem tots 
plegats de poder assumir perquè portem reunions per sobre de les possibilitats i anem 
enllaçant però totalment d'acord en poder analitzar aquestes dades. No sé si ha de ser 
ara, si ha de ser .. bé quan tinguem les dades, primer de tot, això segur, però després 
que les puguem processar i que no se'ns solapi amb un altre debat com ara el Pla 
d'Equitat i el tema de la planificació del curs vinent que ens estem encavalcant i no 
arribem a poder-ho fer. Però perfectament d'acord. Segurament al proper plenari 
parlarem més del Pla d'Equitat i hi ha una jornada – ponència que ja l'hem explicat a les 
dues comissions amb el Sr. Bonal, però de cara al proper podem fer una petita explicació 
de com han anat els casals. No sé quan serà el proper, no tinc la data planificada. Sé 
que el 23 de gener hi ha el proper amb la xerrada d'el Sr. Bonal però en un altre podem 
mirar si arribem a temps de poder-ho organitzar, sense comprometre'm perquè no se si 
hi arribarem a temps, però si podem intentarem de fer-ho.  

En quan al tema de les tardes de setembre, ens vam reunir amb totes les direccions. 
Tampoc va sortir manifestat això concretament, sí que personalment m'han arribat 
diferents coses. No sé si podem prendre un acord quan no tenim una resposta concreta. 
En tot cas jo crec que sí que és una cosa que cal fer amb més previsió. Ara bé, parlant 
amb les direccions no sé si podem deixar-ho dit com a CEM que hi hagi aquesta 
sensació que les direccions diuen que no ha sortit ningú mitjanament content. Una altra 
cosa és explicar que possiblement cal més previsió, que possiblement cal menys 
incertesa. Aquestes coses que sí que tots plegats, com a mínim a la Comissió de 
Planificació sí que ho hem anat comentant, tant a finals del curs passat com a principis 
d'aquest. Això com a aportació meva eh?.  

Per últim, el tema de la Comissió de Participació, sí esperem que tornin a convocar. Ja 
ho hem anat demanat també però no ho sé. 

Roser Batllori Obiols: Jo és que volia parlar un momentet més d'en Sebas Parra. M'ha 
agradat molt que s'hagi explicat el que era però crec que també s'ha d'explicar qui era. 
No sé si trobaré ben bé les paraules.  És fer-li un altre tipus de reconeixement. Era un 
home lliure i profundament coherent amb els seus principis. Sempre estava atent amb 
qualsevol cosa que tingués a veure amb l'educació. L'Educació per l'oprimit, per fer tirar 
endavant l'oprimit. Jo crec que des de darrera i durant tota la vida, des d'uns articles que 
va escriure en el Diari de Girona i que es van publicar fa pocs dies abans de l'últim 
aquest que s'ha publicat ara, em penso que va estar darrera de totes les coses 
importants des del punt de vista educatiu que van passar a la ciutat de Girona i des de 
l'anonimat. Ara treballant aquí, ara treballant allà, ara treballant com sigui. Jo penso que 
era una persona realment irrepetible i que ha estat una gran sort per a la ciutat de Girona 
tenir-lo i una gran pèrdua en aquest moment. També és veritat que com totes les 
persones que són lliures i coherents i tenen dinera, de vegades resulten incòmodes, per 
a la gent en general i per a les institucions en concret. Però penso que realment amb 
aquestes característiques ja queda molt poca gent d'aquesta època. Són com "los viejos 
guerrilleros". M'ha agradat de dir-ho per donar un punt de calidesa ja que penso que se'l 
mereix.  
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Marta Madrenas Mir: Moltíssimes gràcies. Sempre dic que sense persones incòmodes 
les societats no avancen, per tant ho trobo molt positiu tot i que segurament les hem 
patit aquestes incomoditats. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. 

Ma Lluïsa Roca: Jo voldria fer una demanda de calendari. A les escoles no ens va 
gairebé que ens convoqueu l'última setmana de trimestre. Tenim activitats i avaluacions. 
A l'escola també ens passa, hem de fer un Consell d'urgència i el convoquem. Però 
s'entén llavors que no vinguem gaire els representants de les escoles no?. Si es pogués 
tenir en compte en properes sessions us ho agrairíem molt des de les escoles.  

Marta Madrenas Mir: Fet, ha de ser així. Mirem que no torni a passar més. És molt lògic 
el que proposes.  

Àdam Bertran Martínez: Ho farem el divendres de la penúltima je je. 

Marta Madrenas Mir: No sé si hi ha alguna altra intervenció. Doncs moltíssimes gràcies 
a tots, totes i molt bones festes si no ens veiem abans. En no haver-hi més temes a 
tractar, quan són les sis i vuit minuts de la tarda, s'aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s'estén la present acta de la qual la secretària dóna fe. 

  

LA PRESIDENTA,      LA SECRETÀRIA, 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA.- La present acta transcrita en els folis 2 a 14, ha estat aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal d'Educació en la sessió del dia vint-i-tres de gener de 2023. 

Certifico 

LA SECRETÀRIA, 
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