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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA 
DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2021 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda del dia 9 de desembre de dos mil vint-i-u, es 
reuneix el Ple del Consell Municipal d’Educació, al Centre Cívic Santa Eugènia, sota la 
presidència d’Àdam Bertran Martínez per absència de Marta Madrenas, amb 
l’assistència dels membres següents: 

Roser Batllori Obiols, Rosa Ma Falgàs Casanovas, Quim Ruhí Brunsó, Lluís 
Puigdemont, Roger Casero Gumbau, Pere Albertí Serra, Glòria Polls González, Carme 
Vázquez Fernández, Isidre Hernández Ferrandiz, Albert Quintana i Oliver, Almudena 
González Martínez, Toni Riera Pérez, Annia Pons de Ciurana i Fina Hervàs i Rivas. 

Han excusat l’assistència els membres següents: Marta Madrenas Mir, Marta Roure, 
Josep Duran Carpintero, Sílvia Llach, Pilar Marco Rojo, Bruna Ruhí Vidal i Joan 
Domènech i Moner. 

No han assistit a la present sessió els membres següents: Eva Maria Palau Gil, Martí 
Terés Bonet, Núria Pi Méndez, Marta Sureda Xifre, Annabel Moya Gálvez, Miriam Pujolà 
Romero, Francesc Martí, Susanna Arboleas Jara, Raquel Duran Pavón, Xavier García, 
Joaquim Mataró, Susanna Berengena, Nuri Figa Mataró, Rosor Rabasseda, Núria 
Pastor Gamero, Agustí López, Eudald Borrell Pons, Mònica Cussó Izaga, Raquel 
Granell, Àurea Villaverde Bravo, Rosa Peralta Saguer, Belen Izaga Martínez, Carolina 
Pagès Cruz, Sílvia Planellas Pulido, Miquel Camós Colom, Maria del Mar Baena Estepa, 
Montse Serna Guirado, Josep Maria Serra, Glòria Esteve Planella, Francesc Cayuela 
López i Sílvia Castelló Duran. 

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

Àdam Bertran Martínez: Val doncs si us sembla ara començaríem la segona part 
d’aquest Plenari del Consell Municipal d’Educació. Tornar agrair a la Marta Roura, com 
a directora i a tot l’equip tècnic del Centre Cívic, per haver-nos acollit en aquesta sessió 
i poder permetre’ns anar coneixent diferents equipaments públics que tenim a la ciutat. 
I si recordeu, el plenari té dues parts, una primer part d’exposició d’alguna experiència, 
que en aquest cas, n’hi ha hagut dues de molt interessants que s’estan duent a terme a 
la ciutat de Girona, i l’altre que hi ha tot un ordre del dia, que en principi tothom hauria 
d’haver rebut. Si us sembla passaríem directament a l’ordre del dia, punt per punt. 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 15 de juliol de 2021  
 

 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 2020-2021 
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 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’Acord en relació al nomenament dels membres del CEM 

representants a la Comissió de Participació en la Programació de l’oferta 

educativa. 

2.3.2 Proposta d’Acord en relació a la zonificació centres educatius infantil 

i primària curs 2022-23. 

 

3. Informació diversa 

 

4.  Torn de preguntes 

 

 

1. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 15 
DE JULIOL DE 2021 

Àdam Bertran Martínez: Tothom hauria d’haver rebut aquesta acta, a la qual ningú no 
ha fet cap esmena, per tant, si us sembla la deixaríem per aprovada.  

Votació: 

S’aprova per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2021 

 

2. TREBALL DE LES COMISSIONS I PROPOSTES D’ACORD 

2.1. COMISSIÓ PERMANENT 

2.1.1 Acord per a l’aprovació de la memòria 2020-2021 

La Comissió Permanent presenta en la memòria 2020-2021 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 2020-2021 
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 2020-2021 
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S’acorda: 

 

“Aprovar la memòria corresponent a les activitats i actuacions del Consell Municipal 
d’Educació del curs 2020-2021”. 

Àdam Bertran Martínez: En aquest cas el que podem destacar és que s’ha disminuït 
una miqueta, per raons totalment comprensibles, la participació respecte al curs anterior. 
En aquest cas, durant el curs 20-21 tot ho hem passat a fer d’una manera telemàtica i 
això ha provocat que hi hagi hagut alguna dificultat de poder-ho fer. Sí que a final de 
curs vam començar a recuperar una mica la presencialitat. Aquest curs hem començat 
la presencialitat a mitges i ja veurem com acabarem, però en tot cas, això sí que ens ha 
representat un entrebanc. També un altre entrebanc és que no s’han convocat les 
eleccions per renovar els membres de cada un dels centres, de cada un dels estaments 
i això ha fet que en elevar-ho al Consell Municipal d’Educació, al haver de ser membres 
dels seus respectius centres escolars o instituts, això representa que alguns ja no eren 
estudiants d’allà on estaven, alguns ja no eren professors d’allà on estaven, i per tant, 
aquesta representació quedava una mica tocada. En principi aquest any, s’estan duent 
a terme els processos electorals dels diferents centres, per tant podrem renovar i 
podrem renovar també la composició del propi Consell Municipal d’Educació. A nivell de 
memòria, destacar que es va aprovar el nou mapa de zonificació escolar en els centres 
sostinguts amb fons públics, tant d’infantil com de primària. Es van revisar les 
subvencions adreçades als centres educatius de la ciutat, i també es van revisar les 
bases de la Beca Joaquim Franch, que ara acabem de tenir l’exemple de dos dels 
projectes. En principi la proposta d’acord l’heu rebut tots per escrit, no sé si voleu que la 
llegim, i sinó passaríem a la votació.  

Votació: 

S’aprova per unanimitat. 

 

2.2 COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT 

Lluís Puigdemont: Moltes gràcies. Molt ràpidament i molt escuetament, perquè de fet, 
us explicaré la feina que hem fet des de setembre fins ara aquest mes de desembre. La 
Comissió s’ha reunit dues vegades i amb aquestes dues vegades hem anat continuant 
la feina que ja s’havia iniciat des del curs passat. Per un costat intentar desenvolupar el 
que seria el pla de treball d’aquest curs 2021-2022. Aquest pla de treball consisteix per 
un costat, en revisar els dos projectes que s’han presentat. Revisar la justificació per fer 
el segon pagament i a la vegada el que s’ha fet també ha sigut revisar les bases que 
aquest 20 de desembre, si no hi ha res de nou, seran aprovades pel Ple Municipal, de 
tal manera que la 20a beca Joaquim Franch, es pugui convocar cara el curs vinent per 
poder tenir un altre projecte, o com ha sigut aquesta vegada, dos projectes que s’han 
repartit la beca. També en relació al tema de la Beca Joaquim Franch s’ha parlat amb 
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la Universitat de Girona per poder visibilitzar més la beca i a la vegada també la vida 
d’en Joaquim Franch, per poder posar més en valor tota la feina i tot el treball, els valors 
que transmetia la tasca i la trajectòria de Joaquim Franch. També s’ha iniciat ja el que 
és el cinefòrum que venia portant a terme la fusió d’aquestes dues comissions. De fet ja 
l’han iniciat. El dia 30 d’aquests mes de novembre passat, just el mateix dia que se 
celebrava La Diada de la Ciutat Educadora, vam projectar i vam tenir un debat a l’entorn 
de la salut mental en joves i adolescents, acompanyats de dos professors universitaris, 
en Joan Roa que és psicòleg de la UdG i la Cristina Vidal que també és psicòloga a la 
Universitat de Navarra i vam veure la pel·lícula “El Club de los Poetas Muertos”. 
Properament al mes de març i al mes de maig, hi haurà, el 22 de març educació al llarg 
de la vida amb la pel·lícula “The Reader” i el 24 de maig hi haurà addiccions a les 
drogues amb el “Requiem for a dream”. Ja se us anirà presentat conforme ens anem 
acostant segons calendari. A més a més de fer aquestes projeccions i aquests 
cinefòrums, sempre va acompanyat d’un butlletí i una petita publicació online on es van 
recollint temes relacionats de recursos tant per centres educatius com per entitats 
socials, etc per treballar aquells temes amb els adolescents i els joves de les aules, i a 
la vegada també, entrevistes amb les persones que dinamitzen aquests diàlegs 
posteriors, aquests cinefòrums que hi ha després de la projecció de cada una de les 
pel·lícules. I per últim, només comentar-vos que de la mateixa manera que l’antiga 
presidenta de la Comissió va iniciar-ho, continuar intentant vincular més la ciutat amb 
altres entitats que no estan vinculades al món educatiu. Va participar la Montse Prats 
que forma part de la fundació esclerosi múltiple. Anirem convidant a les diferents 
reunions de la comissió que anem portant a terme durant el llarg de l’any per anar 
desenvolupant el pla de treball, entitats de la ciutat per anar connectant, i anar creant 
sinergies a nivell de ciutat amb altres entitats del món educatiu, del món social, del món 
esportiu o del món cultural que treballen en benefici de la ciutadania. Si hi ha alguna 
pregunta us la responc i sinó....dono la paraula al regidor. 

Àdam Bertran Martínez: Moltes gràcies, jo crec que ha quedat molt clar. No sé si hi ha 
algun dubte concret. 

Albert Quintana Oliver: Es podria explicar la campanya aquesta... 

Lluís Puigdemont: De fet, demà es commemora la declaració universal dels drets de 
l’home i de la dona. Des d’entitats socials vinculades a la coordinadora d’ONGs s’ha 
iniciat aquesta campanya de “Mentalitzem-nos –de mantra- de que, com diu aquí, hi ha 
870 habitatges buits a la ciutat de Girona. Avui s’ha fet una performance al Pont de 
Pedra per explicar l’inici d’aquesta campanya, per sensibilitzar, per denunciar, i per 
reclamar, doncs que els responsables polítics allà on els hi correspon a nivell 
d’implicació política, sigui al parlament, sigui als ajuntaments, o grups de les comarques 
de Girona  que cal més habitatge de lloguer social assequible per a les persones que 
malgrat tenir pocs ingressos puguin tenir un lloc per viure ja que és un dels drets bàsics 
universals el de tenir un sostre. I com en aquest cas hi ha el concepte del “Housing first” 
primer l’habitatge, per poder treballar altres qüestions relacionades doncs amb el tema 
de l’habitatge. Deixem mostres de que com a entitats que estem vinculades al món 
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educatiu, també al món social, compartir-vos en el sí del Consell Municipal d’Educació 
un tema que també és educatiu. Gràcies. 

 

Albert Quintana Oliver: Aquest tema va molt lligat amb el tema educatiu perquè hi ha 
molts infants i joves que no tenen les condicions d’habitabilitat que facin possible seguir 
el curs escolar. És difícil en alguns casos seguir una sèrie d’activitats o bé perquè no 
tenen llum o no tenen les condicions necessàries i aquest és un dels debats que surt 
cada vegada més. Estem parlant no només d’habitatge sinó també de la pobresa 
energètica i el Consell Municipal d’Educació ho ha de tenir present i poder donar-hi una 
resposta.  

Lluís Puigdemont: Del tema de l’escletxa digital que hi ha a nivell de ciutadania. Cada 
vegada més ens relacionem a través de la connectivitat i també per adreçar-nos amb 
l’administració per fer qualsevol tràmit, o pels deures o per qualsevol altre tema 
relacionat amb l’Educació. 

 

 

2.3 COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 

Roger Casero Gumbau: Bona tarda a tothom. Referent al primer projecte, o més que 
res, una mica amb la importància de la beca Quim Franch que jo he guanyat 2 cops, 
perquè la vaig guanyar des de l’APOC, una associació de pacifistes i objectors de 
consciència i des del Rahola, amb un projecte. Aleshores era membre del Consell 
Escolar d’alumnes i hi havia en Quim Coma com a director. I la importància del mestratge 
perquè la meva vocació hi ha dues persones que me la van revelar una mica que van 
ser en Marià Casadevall i en Ramon de la Cueva. I penso que és important el testimoni 
de la Carla, que tinguem aquests referents com en Quim Franch o d’altres perquè al 
final també són referents de vida i que ens hi agafem com jo en el seu dia. Una xerrada 
d’en Marià i d’en Ramon a l’institut em van il·luminar i em van dir, tu ves cap a l’educació 
social. Volia només comentar-ho. Anant al tema i el que ens toca, la comissió de 
planificació escolar i equipaments, d’entrada, jo voldria agrair a tots els membres 
l’assistència i la participació activa i sí que ha estat, veient la memòria, una de les 
comissions on ha augmentat aquesta participació i em penso que és una bona notícia 
que hagi augmentat la participació també perquè això vol dir que s’hi prenen decisions, 
que són decisions importants, que hi ha debat, que és viva no?. Com veieu a l’odre del 
dia, primer faré un breu repàs del treball que hem fet i després tenim dues propostes de 
resolució per aprovar que quedaran una mica esmentades. Durant aquest primer 
trimestre hem treballat sobretot el pla de treball, que així de forma resumida té una sèrie 
de punts. Un primer punt és aquest acompanyament al model d’escolarització de Girona 
Est. De fet tal i com ja es va proposar a la darrera sessió que vam fer al juliol, i sí que 
en aquest sentit, la pròpia comissió també té la voluntat de fer una comissió monogràfica 
sobre aquesta qüestió i oberta eh? que no només pugui ser participada pels membres 
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de la Comissió sinó que pugui ser una comissió oberta a qualsevol persona del Consell 
Municipal d’Educació a poder participar en aquesta reunió més monogràfica en relació 
al model d’escolarització de Girona Est. Un altre dels temes que formen part del Pla de 
Treball, és tota la qüestió de la zonificació escolar, els mapes de zones escolars. A la 
memòria s’esmenta el mapa de zones d’infantil i primària, en el que hi ha precisament 
una proposta de resolució que afecta, perquè és una petita modificació que ja 
s’explicarà, i evidentment el que també tenim aquí, en agenda és el mapa de zones a 
nivell de secundària, també amb el corresponent debat a nivell de les adscripcions. Una 
mica el que caldria afrontar de forma intensa i intensiva aquest curs. Evidentment la 
comissió segueix amb el seguiment del pacte de ciutat per combatre la segregació 
escolar, perquè el més important del pla és el seguiment del pacte que es va aprovar en 
el propi Ajuntament i pel propi Consell. Un altre dels punts, és el seguiment del 
desplegament del nou decret d’admissions. Llavors potser també veurem que hi ha una 
altra proposta de resolució que té a veure una mica amb aquest desplegament, pel que 
fa a la taula de participació. Evidentment anem fent el seguiment a nivell de la 
planificació escolar, a partir de les dades que es treballen des de l’Oficina Municipal 
d’Escolarització. També ens agradaria poder anar incorporant doncs, o recuperar dades 
del propi Departament, afegir també una mica la voluntat, ho hem comentat, amb 
aquesta visió de la Formació Professional, encara que ja tenen un àmbit propi però si 
que entenem que per tenir aquesta visió global és important, i evidentment estem 
incorporant també darrerament tot el que fa relació en l’educació en el lleure, 
principalment durant l’estiu. També una mica per aquesta continuïtat en el món educatiu 
no? I el lleure com un actiu, i que dóna continuïtat moltes vegades als projectes de les 
escoles, dels barris, més a nivell comunitari. Aquestes són una mica les línies de treball 
que vàrem marcar en el pla de treball de la Comissió. 

 

2.3.1. Acord en relació al nomenament dels membres del CEM representants de la 
Comissió de Participació en la Programació de l’oferta educativa 

El passat 16 de febrer de 2021 es va aprovar el DECRET 11/2021 de la programació de 
l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’educació de 
Catalunya. 

Tal i com s’estableix a l’article 10., com a òrgans de participació es crearan “Les 
Comissions de participació en la programació”, comissions que es desplegaran de “Les 
Taules locals de planificació”. 

A l’article 14, de la Secció 2, s’estableix la Constitució i composició de “Les Comissions 
de participació en la programació de l’oferta educativa”:  

“Constitució i composició: 

1. Les comissions de participació en la programació de l'oferta educativa són els òrgans 
a través dels quals es garanteix la participació de la comunitat educativa en la 
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programació de l'oferta educativa. Es constitueixen en tots els municipis o zones en què 
s'hagin constituït taules locals de planificació. 

2. Les persones que presideixen les comissions de garanties d'admissió són membres 
nats de les comissions participació i n'exerceixen la presidència. 

3. Les comissions de participació estan integrades per les persones designades per les 
taules locals de planificació educativa, d'acord amb el principi de representació paritària 
i garantint una representació equilibrada dels sectors següents: 

a) Titularitats dels centres privats concertats 

b) Direccions dels centres públics. 

c) Famílies d'alumnes dels centres públics i dels centres privats concertats. 

d) Representants sindicals del professorat dels centres públics i dels centres concertats. 

4. Les taules locals poden incorporar a les comissions de participació altres agents del 
món social, cultural i econòmic del municipi. Es promourà la participació de 
representants de centres d'elevada proporció d'alumnat socialment desafavorit.” 

El passat 16 de novembre de 2021, es va constituir a la ciutat de Girona la Taula de 
Planificació Local i es va acordar que en la Comissió de Participació en formarien part 
dos membres del CEM. 

D’acord amb el DECRET 11/2021 i  l’acord de la Taula Local de Planificació  amb la 
finalitat d’afavorir la representació de la comunitat educativa en la Comissió, es proposa: 

 

S’acorda: 
 

1. “Presentar a l’Administració els següents nomenaments:  
 

1.1. Nomenar al Sr. Roger Casero Gumbau i al Sr. Albert de Quintana com a  
membres del CEM representants a La Comissió de Participació. 

2. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i 
Ajuntament de Girona.” 

 
Roger Casero Gumbau: Com veieu a la proposta hi ha el que era la taula mixta, que 
ara és la taula de Planificació. Aquí, és la taula diguéssim on es decideix però hi ha una 
altra taula que és la de participació, la comissió de participació en la que hi ha tota una 
sèrie de representació i es va considerar que podia haver-hi dos representants del 
Consell Municipal d’Educació. La proposta que fem des de la Comissió de Planificació, 
és que aquests dos representants puguin ser l’Albert Quintana, com a persona experta 
en el món de l’educació i jo mateix com a president de la Comissió de Planificació. 
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Aquesta és la proposta que proposem perquè pugui ser votada, no sé si hi ha alguna 
qüestió o algun dubte... 
 
Albert Quintana: Voldria fer un aclariment, que tal i com ho vaig dir a la comissió, 
aquesta representació no és a títol personal sinó que es tracta de portar les conclusions 
de la Comissió de Planificació a aquesta Comissió de Participació. 
 
Roger Casero Gumbau: Dir-vos només que aquesta proposta ja va ser en el seu 
moment a la Comissió, aprovada amb tot el consens i una mica també, en la línia del 
que comentava l’Albert. 
 
Votació: 
 
S’aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
Roger Casero Gumbau: Perfecte, moltes gràcies. Per tant ja serà convenientment 
tramesa i entenc que serem convenientment convocats, i tant la comissió com 
evidentment el plenari sereu degudament informats i informades del que s’hi debati i del 
paper que hi jugarem.  
 
 
2.3.2 Acord en relació a la zonificació centres educatius infantil i primària curs 
2022-2023 
 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments per tal d’afavorir la lluita contra la 
segregació escolar i facilitar l’equitat escolar en l’accés i en el resultat va aprovar en el 
Ple celebrat el passat 10 de desembre de 2020 la zonificació del mapa escolar dels 
centres educatius d’infantil i primària de la ciutat de Girona. 

La nova zonificació es va aplicar en el procés de preinscripció i matriculació del curs 
2021/22. En aquest procés es va rebre la petició per part de l’associació de veïns del 
barri de les Pedreres que es modifiqués la delimitació que afectava al barri, de manera 
que s’incorporessin tots els carrers del barri a la mateixa zona.  

Responent doncs a la sol·licitud de revisió del barri de les Pedreres i a fi d’ajustar la 
proposta  al mapa, un cop valorada la incidència de la demanda, es proposa modificar 
la línia que separa la zona A i la zona B, amb la inclusió de tot el  barri a la zona B.  

S’acorda:  
 

1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  
 

1.1. Aprovar el nou mapa escolar amb la següent zonificació: (doc Annex)  

Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i Ajuntament de 
Girona.” 
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Roger Casero Gumbau: Aquest acord té a veure amb una modificació puntual en la 
zonificació dels centres d’infantil i primària, de cares al curs vinent, i aquesta proposta 
és a petició d’un sector del barri de les pedreres. Vàrem aprovar la proposta i a vegades 
s’ha de fer algun retoc i a proposta del barri de les pedreres van demanar si es podia fer 
un ajustament i que per tant, tot el barri estigués inclòs a la proposta. 

Àdam Bertran Martínez: Exacte, simplement és això. Des de que es va aprovar el nou 
model de mapa de zonificació per educació infantil i primària, ens va arribar aquesta 
petició concreta per part del barri de les pedreres de no partir pel mig un carrer i que els 
d’un costat estiguessin en una zona i els de l’altre costat a l’altre. Ho vam estar 
analitzant, l’any passat i no vam fer cap canvi perquè no afectava a ningú però sí que 
ens vam comprometre aquest any a impulsar aquesta modificació entenent que pel 
nombre d’habitants no afectava el nombre total perquè són dos infants que aquest any 
que ve els hi tocaria començar a P3 d’aquesta zonificació. Per tant sí que vam accedir 
a fer el canvi i és aquesta proposta que avui es porta a aprovació per intentar fer més 
escola de barri malgrat que de vegades això, ara per ara amb aquesta situació de 
segregació etc no sigui el millor. Però si que vam veure que no ens acabava alterant i 
ens acabava afectant tota la feina que s’estava fent des d’altres costats i per tant la 
proposta acaba sent aquesta bàsicament.   

Votació:  

S’aprova la proposta per unanimitat 

Àdam Bertran Martínez: D’acord doncs una vegada aprovada l’enviarem també al 
Departament, juntament amb l’altra proposta, moltes gràcies. No sé si hi ha algun 
comentari, alguna cosa en relació a les informacions de les tres comissions, la 
permanent, la de comunicació/relacions educació-ciutat i la de planificació escolar i 
equipaments. No? Doncs explicats aquests tres punts i aprovades les propostes, reiterar 
les gràcies als dos presidents de les comissions que dinamitzen a tots els membres de 
les diferents comissions. 

 

3. INFORMACIÓ DIVERSA 

Àdam Bertran Martínez: Aquí jo només vull explicar un parell d’aspectes per part de la 
regidoria. Comentar que el passat dia 30 es va portar a terme la Jornada de Ciutats 
Educadores al Centre Cívic Ter. Per part nostra ho hem valorat com una proposta molt 
interessant i que va anar molt bé. Tots els assistents estaven contents. Sí que es va 
anar fent bullir l’olla els 30 dies previs amb publicacions diàries de diferents accions que 
ens donin a entendre que l’educació no només són les escoles, que l’educació no només 
són els instituts, sinó que tothom forma part de l’educació i que aquest 30è aniversari 
que d’alguna manera estàvem celebrant des de que Girona s’hi va adherir, ens va donar 
a entendre que s’ha fet molta feina però que també queda molta feina per fer i que ens 
vam comprometre tots a poder-la seguir desenvolupant. Es va valorar positivament la 
participació i el format, que era un format força innovador, a la gent li va agradar. No sé 
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si algú dels que hagi vingut vol aportar el que consideri, però per part de la regidoria 
estàvem contents amb aquest format i teníem ganes de poder-lo mantenir. Per altra 
banda, no és informació diversa, però sí que m’agradaria deixar dit que arran de tots 
aquests atacs contra la llengua catalana que estem patint tots plegats, des de Girona, 
no ens arronsarem, que donarem suport de la manera que puguem a tots plegats i que 
la immersió lingüística no es toca i que el català és i ha de ser llengua d’integració, 
llengua de cohesió i que només defensant això, és com podrem defensar realment 
l’educació, la ciutadania i tots els gironins i les gironines d’una manera igualitària. 
Simplement volia fer aquest petit apunt, i no sé si hi ha alguna aportació o algun 
comentari en relació a això. 

Pere Albertí Serra: En relació al que acabes de dir ara, em sembla que hi hauria d’haver 
un posicionament ferm, si cal el votem, perquè potser hi ha persones que no ho veuen 
així. Però un posicionament ferm com a Consell Municipal d’Educació hi hauria de ser. 
Que no fossin unes bones intencions, sinó que constés en acta com aprovat pel Consell 
Municipal d’Educació el suport a aquest model, que com bé deies és un model d’èxit, és 
un model de cohesió, i és un model... que no sé perquè l’hem de tocar, quan les coses 
van bé. Deu ser que en algun país veí quan les coses van bé ho toquen perquè les 
coses vagin malament. Però en el nostre cas, van bé i per tant, hem d’intentar que 
continuïn anant bé. No sé que us sembla, però jo proposaria que hi hagués un punt 
d’acord.  

Albert Quintana: Jo havia previst intervenir en aquesta mateixa línia. Que com a consell 
ens poguéssim manifestar. Potser des del punt de consens. Podria ser un comunicat de 
la Comunitat Educativa. Que aquest ampli consens quedés recollit i com a Consell 
Municipal d’Educació ens hi adherim i el recolzem.  

Rosa M. Falgàs Casanovas: Dues coses, una és felicitar pel dia de la Ciutat Educadora 
que va estar molt bé i demanar disculpes a la meva comissió perquè no vaig estar al 
cinefòrum, però és clar, jo volia anar a veure que feien.  

Àdam Bertran Martínez: Dono fe que no es podia estar a tot arreu. 

Rosa M. Falgàs Casanovas: Felicitar-vos perquè, la veritat, va ser un acte molt maco 
però jo crec que ara que ja hem fet un pas endavant molt interessant, cal fer-ne un altre, 
que potser seria que en comptes de ser un dia fos una setmana, bé d’això ja en parlarem, 
però vull dir que em va agradar molt. I després amb el tema del català, a mi em va tocar 
molt de ple perquè jo quan estava activa com a mestra doncs, vaig ser la que vaig 
començar a alfabetitzar en català en contra de molts companys i companyes que no hi 
estaven d’acord. Això en Lluís ho va viure molt i junts vam començar a elaborar uns 
materials per alfabetitzar en català i m’agradaria que es controlés molt a les entitats que 
alfabetitzen persones nouvingudes perquè es faci en català. Aquí em consta que sí que 
la majoria ho fan. Jo sé que per exemple a Barcelona la majoria ho fan en castellà, 
després clar, demanem català a l’escola però després alfabetitzem als pares en castellà. 
Això és una contradicció i jo crec que això s’ha de millorar molt. 
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Àdam Bertran Martínez: En relació amb això del català, jo no sé, si es pot ara fer una 
proposta d’acord o no, perquè no estava informat a tothom però en tot cas si que podem 
recollir les paraules aquestes i dir que ens adherim al manifest de “Som escola” i si 
estem tots d’acord, i ho votem perquè quedi com a proposta d’acord o com un punt que 
hem parlat i ens ha semblat bé. No sé ara ben bé els temes formals si es pot fer o no. 
Perdoneu que he obert el meló aquí mig però no...sé que hem de fer. Deixem recollit 
escrit això i que ens volem adherir com a Consell Municipal d’Educació. 

Ester Manubens Julià: Jo crec que sí que es pot fer però tampoc tinc els coneixements 
necessaris per afirmar-ho. 

Àdam Bertran Martínez: Doncs de moment deixem-ho així, si es pot fer proposta 
d’acord us l’enviaríem, perquè tothom la tingui i sinó ho deixaríem escrit dintre de la 
pròpia acta com un dels punts parlats, no? Que ens adherim a aquest manifest per totes 
aquestes raons que hem comentat, de manera unànime? No ho sé. 

Ester Manubens Julià: S’hauria de votar. 

Àdam Bertran Martínez: Per això, doncs votem.  

Votació: S’aprova per unanimitat adherir-nos al manifest. 

 

4. TORN DE PREGUNTES 

Roser Batllori Obiols: Jo voldria insistir sobre una cosa que ja ha sortit abans, en 
relació a la Beca Joaquim Franch, que està ben dotada, i que han sortit projectes 
interessants. Crec que són projectes que haurien de tenir continuïtat i no només per fer 
en aquesta ciutat sinó que es podrien fer en altres ciutats. Aquest any s’ha donat el cas 
que les dues institucions han dit que no ho podien allargar perquè no hi havia diners. 
Així potser l’any vinent no podran fer aquesta feina d’assessorament i d’acompanyament 
que estan fent perquè clar, ells no ho han explicat, però van a tot arreu, els acompanyo 
a tot arreu per aconseguir el que necessiten. Vull dir que hi ha una feina molt important 
i no poden abarcar més gent perquè no són més gent tampoc, i queda el projecte 
estancat. Aleshores, passa altres vegades amb les beques i sap molt greu. Sap molt 
greu, perquè en aquest moment tots estem associats, som molt importants. Hi ha un 
gran malestar perquè la situació és molt tibada, molt tibant i molt difícil i encara ho serà 
més en el futur per diferents coses, i aleshores penso que hi ha d’haver-hi una resposta 
per part de les institucions. Ho comentava informalment amb en Lluís, és que un dia 
d’aquests la gent sortirà al carrer, sortirà al carrer de veritat, perquè és com per fer-ho. 
Aleshores, no sé com es deu poder aconseguir, aconseguir ajuda d’entitats implicades 
a la ciutat que tinguin interès. Des de l’Ajuntament segurament no es pot fer però una 
mica jo voldria deixar constància de la pena, que coses ben pensades, ben fetes per la 
nostra ciutat i per altres ciutats queden estancades pel tema econòmic. I sempre són els 
temes socials, sempre són els temes educatius. Són els temes que interessen realment 
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a la ciutadania i llavors la gent es desanima, es desapunta, i s’apunta a altres coses que 
no sé...Voldria que constés aquesta preocupació.  

Àdam Bertran Martínez: Justament per part de l’Ajuntament n’hem parlat d’aquesta 
situació. Sí que és una beca per l’impuls, sí que hem intentat buscar col·laboracions per 
part d’aquestes entitats perquè puguin buscar a través d’altres vies, perquè si anem 
impulsant, anem impulsant i sempre hem d’anar l’Ajuntament donant-li suport, al final no 
podrem seguir convocant aquestes beques perquè no tindrem la capacitat econòmica 
de poder-ho anar fent no? Donar un tret de sortida. Una primera empenta i a partir d’aquí 
anar buscant. I sí que sabem de projectes que han continuat, per exemple Fundació 
Drissa continua amb algun dels projectes gràcies a aportacions més privades o a una 
reformulació del propi projecte. Sabem que no és suficient però sí que s’està fent en 
aquesta via o també en relació a la Beca Joaquim Franch. El que s’està vinculant en 
relació a una demanda concreta era dir, vinculem-ho també amb el fons que té la 
Universitat de Girona, per intentar poder donar a conèixer, ja no la figura de Joaquim 
Franch, que també, sinó tota la seva obra, el seu pensament, la seva vinculació al món 
de l’educació en el sentit més ampli de les paraules educació perquè tota la gent que es 
postuli per aquesta beca o tota la gent que guanyi sobretot, que pugui realment tenir tot 
aquest coneixement perquè sinó, no ha de ser una excusa el seu nom o i la seva obra 
sinó que ha de ser realment una cosa vinculada totalment amb el producte que acabi 
desenvolupant-se per part d’aquesta beca. Per tant subscric plenament l’aportació 
Roser.  

Albert Quintana Oliver: Penso el mateix que la Roser perquè el projecte t’acompanyo 
al final d’aquest mes es tanca. Hem de ser conscients que és molt greu que un projecte 
que funcioni i que s’ha impulsat, es tanqui no?. Entenc les dificultats que poden haver-
hi però simplement el fet de tancar, encara que més tard s’obri, ja s’ha perdut molt. Vol 
dir tornar a començar, no és allò de dir, fem un lapsus. Si es tanca, vol dir començar de 
zero, i per tant això també és desaprofitar tot un diner públic. En aquest sentit també 
pensava que potser, perquè això no ens hi trobem pas només amb aquest sentit, també 
hi ha tot el tema del sector Est amb la Fundació que hi ha al darrera, potser també és 
un tema per parlar, però aquesta situació també es dóna aquí a Santa Eugènia – Sant 
Narcís, necessitem finançament per desenvolupar projectes. Estem parlant de 
segregació, estem parlant de desigualtats educatives. Però després tothom s’ha d’anar 
buscant la vida com pot i fem petites intervencions molt lloables però poc 
transformadores. Potser sí que caldria pensar com Ajuntament, com a col·lectiu, de dir 
quines possibilitats de sosteniment tenim. Tenim alguns exemples si hem d’explorar el 
tema, explorem-lo però el que no podem és anar fent saltirons i sempre estar en el 
mateix lloc. Hem de pensar una mica més quins sectors de la ciutat estan en aquesta 
situació. Això era una cosa, una altra és el tema de la Ciutat Educadora. Volia posar de 
relleu que l’octubre de 2010 es va fer el “Projecte Educatiu de Ciutat” Durant el 2010-
2011 es va intentar desenvolupar. Des del 2011 no se n’ha sentit a parlar mai més. Com 
a mínim ara que han passat 10 anys, potser estaria bé repescar-lo. Allà també hi havia 
molts elements amb tota aquesta dimensió d’entendre l’educació més enllà de l’escola. 
Algunes coses potser hauran quedat desfasades però d’altres potser no tant. Però 
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potser seria qüestió de revisar-lo i veure quins elements ens poden ajudar a avançar. 
Perquè no es tracta de mirar enrere sinó de mirar endavant, òbviament.  

Nuri Figa Mataró: Soc de l’escola d’Adults de Girona. Tenim moltes persones, cada 
vegada més, no només per alfabetitzar, persones que volen aprendre el català perquè 
el necessiten pel tema laboral. Tal quantitat de persones, tant d’alfabetització com per 
aprendre llengües, que no donem l’abast. Nosaltres depenem d’Educació. Necessitem 
més professorat per donar resposta a la gran quantitat de gent. Entre alfabetització i 
llengües tenim més de 300 persones. A partir del segon quadrimestre potser podrem 
donar sortida a alguns. Hi ha tal quantitat de persones que ho necessiten que no es pot 
donar l’abast. Ho he volgut dir en veu alta perquè cada any ens trobem amb això. 

Lluís Puigdemont: Si em permets, et contesto una mica en relació a aquest tema 
perquè una qüestió que des de les entitats socials justament fem és acompanyament en 
temes d’aprenentatge de català o d’alfabetització. Ens ha preocupat justament des de 
fa 10 anys o més enrere. Hi ha hagut un intent de coordinació a nivell de ciutat de Girona  
de totes les iniciatives i en el seu moment es va fer un petit tríptic de tots els recursos 
que hi havia en aquell moment a la ciutat de Girona i a la vegada també la possibilitat 
de que les oficines d’informació municipals, a partir de que demanessin informació per 
aprendre català o alfabetitzar-se, o anessin a fer la demanda d’inscripció, segons el 
nivell de la persona, dels coneixements que tinguessin previs, els pogués derivar al 
recurs més adequat. Què passa? Que Escola d’Adults feu la matrícula a vegades abans 
de final de curs per preveure quins grups hi haurà el curs següent, que no coincideix 
amb el Consorci de Normalització Lingüística que fa la previsió de cursos en un altre 
moment, i ens trobàvem que la preinscripció emplenava uns grups, el consorci el 
setembre-octubre emplenava uns altres grups, i les entitats socials no podien començar 
fins l’octubre-novembre, quan tots els grups ja haguessin estat plens, de tal manera que 
recollíem aquelles persones que quedaven fora. Però tot i això no ha acabat de 
funcionar, i sí que caldria posar una mica més d’ordre. Per part de la Generalitat i a nivell 
de tota la província de Girona, s’ha intentat treure un mapa. La pandèmia ho ha estroncat 
bastant, però hi havia la voluntat i l’interès de poder-ho fer. Ara bé, com deies, els 
recursos són els que són, a nivell econòmic i a nivell d’oferta. Llavors no coincideix a 
vegades, el tema de les matrícules de les persones i no tothom té disponibilitat de dilluns 
a divendres. Al contrari, té disponibilitat els dissabtes o els diumenges si són persones 
que són internes en alguna casa particular. Que diguem-ho clar, no els deixen sortir de 
dilluns a divendres perquè estan treballant, encara que vagin a aprendre català només 
és el cap de setmana que els permeten sortir. Un sistema, com dèiem abans, que és un 
sistema de semi-esclavatge i el tenim al costat de casa mateix. Dit això, jo si que 
demanaria en aquest cas, al regidor d’educació, la possibilitat que a nivell de ciutat, hi 
hagués una molt millor bona coordinació a nivell d’aprenentatge del català i de 
l’alfabetització amb els recursos necessaris. Perquè sí que la Generalitat posa recursos 
amb el tema del mòdul A per aprendre català que només són 90 hores, o el tema de 
lletres per tothom, que també són X hores, però que com deia abans l’Albert, comences 
un projecte, comences una iniciativa, la pares, i que aquella persona si no hi ha una 
continuïtat cara a alguna altra possibilitat de continuar la formació al Consorci o a 
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l’escola d’Adults, aquella persona fins que no es pot tornar a matricular, potser passen 
3 o 4 mesos i tot allò que ha après possiblement ho desaprèn no? Però si que seria 
necessari en bé de la llengua vehicular que tenim a Catalunya que hi hagués llocs per 
aprendre’n però que també hi hagués llocs on sigui útil d’utilitzar-la. Que no ens adrecem 
a una persona perquè té la pell una mica més fosca, en castellà perquè d’entrada 
imaginem que no entén ni parla el català. També depèn de nosaltres de posar-nos a les 
sabates de l’altra per fer-li veure que el català és necessari.  

Àdam Bertran Martínez: Totalment, la problemàtica del català no només és immersiva, 
no només és el 25%. De vegades també som nosaltres mateixos que canviem la llengua 
d’una manera totalment gratuïta o depèn de qui tenim al davant i en el fons això és 
discriminació perquè no consideres l’altre igual que tu, per tant, com que no sap la 
llengua...etc etc Però si que és veritat que hem de donar unes eines, i les eines són la 
formació, tant la inicial com una formació més continuada que podria haver-hi en 
l’adquisició i consolidació de l’aprenentatge d’aquesta llengua per poder-la 
desenvolupar. Des de l’Ajuntament el que sé és que.. en tema d’Educació no però en 
tema de Cultura si que s’està treballant a través del Consorci de Normalització 
Lingüística amb el Departament de Cultura directament, per poder ampliar també tota 
l’oferta de cursos que s’estan fent. Tota aquesta part de coordinació no la sé, per tant, 
ho preguntaré i intentarem veure que es pot fer. A nivell d’Educació, per exemple, si que 
hem fet aquest estiu, el taller lingüístic, que s’ha com reforçat una mica, també en aquest 
cas, per joves eh? El dinamitzador lingüístic que l’Ajuntament tenia antigament s’ha 
recuperat aquest any passat per poder tornar un altre cop. Ja no tant a la formació sinó 
a buscar tots aquells espais on l’ús del català s’ha anat minorant per intentar altre cop a 
tornar-lo a posar en valor i a plena vista. Que no s’hagi de buscar gaire sinó que et trobis 
el català de cares. Hi ha molta feina a fer però m’he apuntat aquests aspectes i mirarem 
de veure que es pot fer sobretot de cares a l’oferta i coordinar tota l’oferta que hi pugui 
haver.  

Rosa M. Falgàs Casanovas: Primer de tot, m’ha agradat molt la intervenció d’en Lluís 
perquè és un tema que l’hem d’afrontar. Jo justament pensava en la propera reunió de 
la Comissió de Relacions Educació Ciutat, treure aquest tema perquè crec que n’hem 
de parlar. Però és que a més a més també estava pensant quan sentia en Roger que 
planifiquem a les escoles amb infants, als instituts, però també potser hauríem de pensar 
amb la planificació de l’oferta a tota la ciutat de la Formació per adults o per les persones 
nouvingudes, amb el tema de català. Crec que les dues comissions tenim una 
responsabilitat urgent per afrontar aquest tema i donar una resposta. Crec que és molt 
important i necessari. 

Albert Quintana: En el nostre sector s’havia fet també una vinculació no només entre 
els centres, vull dir, com uns punts d’acollida però a les pròpies escoles, a través de les 
AMPES, de les famílies que s’acostaven. Vull dir que aquí podem fer una xarxa molt 
més gran. Es va engegar un procés d’aquest tipus que ara seria necessari de recuperar 
per accedir a la llengua, la cultura i la ciutadania. 
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Àdam Bertran Martínez: Perfecte. No sé si hi ha alguna aportació més. No? doncs ha 
acabat l’odre del dia, per tant, donaríem per aixecada la sessió. Moltíssimes gràcies als 
que heu vingut, als que heu participat durant aquest temps. Ens seguirem trobant, això 
si després de Nadal, de manera telemàtica o presencial, però ens seguirem trobant i 
treballant a les diferents comissions.  

En no haver-hi més temes a tractar, quan són tres quarts de set de la tarda, s’aixeca la 
sessió per ordre de la Presidència i s’estén la present acta de la qual la secretària en 
dóna fe. 

EL PRESIDENT,     LA SECRETÀRIA GENERAL,  

 

 

DILIGÈNCIA.- La present acta transcrita en els folis 554 a 569 ha estat aprovada pel Ple 
del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del dia 2 de març de 2022. 

Certifico, 

LA SECRETÀRIA GENERAL 

 

 

Ester Manubens Julià  
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