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ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA 

Sessió: 10 

Data: 15 DE MARÇ de 2018 

Horari: de 19.00 h a 20.30 h 

Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (El Teler) 

Hi assisteixen: 

- Fermí Cunill (Regidors d'Educació Ajuntament de Salt) 

- Rosa Sala (Tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Salt) 

- Xavier Fàbregas (Director de l'escola del Veïnat) 

- Mare Mancebo (AMPA "Gegant del Rec" i "Salvador Sunyer" i de la Comissió 

Escolar EA) 

- Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer") 

- Francesc Martínez ( Canviem Salt) 

- Ferran López (Casal dels Infants) 

- Lluís Puigdemont ( Fundació Ser.Gi) 

- Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol) 

- Núria Moret (Integradora Ins. Vallevera) 

- Majda Belayachi Bahloul 

- Cris Sibina ( "Gegant del Rec" i de la Comissió Escolar EA) 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta. 

2.  Noves línies 1r d'ESO, possibilitat de tancament d'una línia de P3 

3. Díptic Informatiu i defensa escola pública 

4.  Comissió visites. Sant Adrià del Besòs 

5. Taula política. 

6. Torn obert de paraula 

 

Desenvolupament: 

 1- La majoria dels assistents han rebut l'acta pel nou correu de peducaciósalt@gmailt.com. Els 

que no l'han rebut, els hi ha arribat reenviat des d'alguna altra organització o entitat. Així 

doncs es dona per aprovada l'acta anterior. 
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2- Hi ha la possibilitat del tancament d'un P3 a l'escola Les Deveses. Aquest tancament està 

condicionat a què el centre tingui com a mínim 23 inscripcions en primera opció en les 

preinscripcions. Aquest centre ja te 16 germans. La ràtio es manté a 21. Si fos així, es proposa 

fer una possible mobilització directament en el centre escolar. 

 

A part, pel curs que ve 2018-2019 s'incorporen dues línies de 1r d'ESO. Des de les AMPA 

s'havia proposat que una d'aquestes es col·loqués a l'institut Salvador Sunyer per igualar els 

centres educatius de secundària en nombre de línies. Com que el Departament d'Educació no 

ha contemplat la possibilitat de dotar el centre d'un barracó més per a la seva incorporació, 

s'ha desestimat la incorporació d'una nova línia en aquest centre. Finalment aquestes dues 

línies de més s'incorporaran en els altres dos centres educatius de secundària, però sense cap 

ampliació d'infraestructura. 

Des de la Coordinadora d'AMPA es proposa la redacció d'un manifest per denunciar el que ens 

sembla una mala pràctica per part del Departament d'Educació. Aquest es podria fer 

públic passades les preinscripcions juntament amb algunes mobilitzacions. 

Es recalca la necessitat de què si es tira endavant una proposta d'aquestes s'ha de veure unitat 

per part del municipi, hi hem de ser tothom famílies, entitats i administració local. 

No sabem si l'escola concertada també s'hi sumaria. 

3- Es presenta el díptic informatiu en defensa de l'escola pública amb els canvis que s'han anat 

proposant des del correu electrònic de la plataforma. Encara hi ha més aportacions com 

reforçar amb senyalització i color els arguments falsos i els vàlids. 

 

Des de l'Ajuntament ens comuniquen que no es podran fer càrrec del cos del díptic que pujarà 

uns 200€ IVA inclòs. Tampoc veuen clar poder fer la distribució del díptic, diuen que no volen 

encetar una guerra. Per Fermí Cunill tot el sistema educatiu de Salt és un sistema vàlid per 

municipi. Des de l'assemblea es posa de manifest que en temes de difusió l'escola pública està 

en desigualtat d'oportunitats davant de l'escola concertada. 

En el mateix catàleg de l'Ajuntament Guia de centres i programes educatius de Salt es veu com 

injust que en una pàgina del catàleg hi hagi 4 o cinc centres anunciats (escola pública) i en 

d'altres només tres (Concertada), quedant-los les fotografies més grans així com la informació 

més àmplia. Per un altre any es proposa fer per ordre alfabètic i el mateix nombre d'escoles 

per pàgina per evitar conflictes i marcar objectivitat. 

Rosa Sala explica que l'organització ha estat cosa del disseny i maquetació. També subratlla 

assemblees que hi ha centres que han volgut incloure alguna especificitat del seu centre i 

d'altres que no. 
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Des de l'assemblea es proposen alguns canvis al díptic per suavitzar-ne el to. Es pregunta a 

l'ajuntament si canviant alguns arguments s'avindrien a participar en la distribució. S'esmenten 

alguns canvis i per no allargar més el tema, quedem que el regidor s'ho mirarà i una comissió 

en farà el seguiment per poder arribar a un acord sense que en quedi desvirtuat el missatge. 

 

4-  No es proposa de moment cap més visita, ja que el membre d'aquesta comissió no hi són 

presents. El municipi proposat és Sant Adrià del Besòs però també es podria anar veure 

Banyoles per incorporar algun municipi de la província de Girona. 

5- S'ha portat a terme la taula política per l'educació. Hi varen ser presents tots els partits 

polítics de l'Ajuntament. 

Algunes de les aportacions que es van fer van ser les d'evitar tancar cap línia, prioritzar la 

baixada de ràtios. També es va esmentar la importancia de potenciar les activitats fora escola i 

millorar el servei dels menjadors escolars. 

La pròxima reunió de grup motor és el dia 11 d'abril les 10 a l'Ajuntament, on s'ha de fer 

proposta de calendari per la presentació de la diagnosi i el fòrum de ciutat per socialitzar-ne 

les possibles propostes. 

6-  Lluís Puigdemont ens recorda que el dia 10 d'abril a la Coma Cros es fa la jornada sobre 

educació 360 per a la província de Girona. De 16.00 h a 18.00 h es farà un seminari tècnic i de 

18.00 h a 20.00 h serà una jornada oberta a tothom 

La propera sessió queda convocada pel dimecres 18 d'abril a les 19.00 h al Teler de l'Ateneu 

Popular de Salt a la Coma Cros. 

 

Pels assistents, signen aquesta acta. 


