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

Sessió: 11 

Data: 18 D’ABRIL de 2018 

Horari: de 19.00 h a 20.30 h 

Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (El Teler) 

Hi assisteixen: 

 Joan Martín ( Professor institut “Salvador Espriu” i regidor del grup PSC) 

 Moises (AMPA escola “Les Deveses”) 

 Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer") 

 Francesc Martínez ( Canviem Salt) 

 Xevi Fàbregas (Director escola “El Veïnat”) 

 Eva Rigau (Professora Institut “Vallvera” i regidora de IPS-CUP) 

 Ester Fortià (AMPA escola “El Gegant del Rec”) 

 Paula Juncà (AMPA escola “El Gegant del Rec”) 

 MªDolors Mancebo (AMPA escola “El Gegant del Rec” i Institut “Salvador 

Sunyer”) 

 Pep Trot ( Assessor LIC Girona Est) 

 Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol) 

 Pere Serrat ( AMPA Institut “Salvador Sunyer”) 

 Montse Palau (Directora escola “La Farga”) 

 Fàtima (AMPA escola “La Farga”) 

 Joan (Professor institut “Salvador Espriu”) 

 Pilar Martínez (Pla Comunitàri Salt, Casal dels Infants) 

 Albert Quintana ( educació 360, MRP) 

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

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

2. Revisió de la mobilització "Salt diu Prou" 

3. Consensuar propostes que des de la Plataforma que vulguem remarcar com a full de 

ruta pel Pla Educatiu de Ciutat. El Fòrum Educatiu de ciutat es farà el dissabte 26 de 

maig de 10.00 h a 14.00 h a l'Auditori de la Coma Cros.  

4.  Promoure reunions amb grups polítics, centres educatius i entitats que no s'han 

sumat al manifest o que no ens coneixen. 
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5. Torn obert de paraula 

Desenvolupament: 

1. Aprovació de l'acta anterior. S’ha rectificat l’acta anterior amb les aportacions que 

han fet els assistents. L’acta final quedarà penjada al web per qui la vulgui consultar. 

Un cop fetes les rectificacions pertinents l’acta es dóna per aprovada. 

2. Revisió de la mobilització "Salt diu Prou" 

El PSC  es vol adherir al manifest però no van rebre com fer-ho. Tots els caps de llista 

dels diferents partits polítics reben les convocatòries. Joan Martín diu que ell no la rep 

directament. S’acorda afegir la seva adreça electrònica en el correu de distribució i 

s’afegirà el grup del PSC com a adhesió al manifest. 

Molt satisfets per l’acollida que ha tingut en l’àmbit de mitjans de comunicació, diari 

ARA, El Punt Avui, Diari de Girona, Agencia Catalana de Notícies, TV3, TVGirona. 

Veiem que l’Ajuntament no s’acaba de posicionar. Aquest no s’ha subscrit al manifest 

però tot i això el regidor d’educació assisteix a la mobilització.  El regidor es queixa 

d’una pancarta que l’espai antiracista va col·locar a la manifestació. Aquesta entitat és 

una de les que s’ha subscrit al manifest, en general es creu que aquesta pancarta hi 

havia de ser tenint en compte que el regidor del PxC va fer-hi acta de presència. A més 

aquest grup polític ha utilitzat unes entrevistes fora de context de dues mares de 

Salt’educa i la Coordinadora d’entitats per promoure l’odi i el racisme entre la 

ciutadania a les seves xarxes socials. 

Creiem que cal una trobada amb l’Ajuntament per veure quina és la posició del regidor 

i el consistori i veure com es pot anar actuant de forma conjunta. 

Es troba a faltar representació dels equips directius i docents de secundària. Montse 

Palau creu que s’ha perdut una oportunitat d’or per anar tots a la una, a partir d’ara 

els directors que participen a Salt’educa ho faran a títol personal. Els directors es 

continuaran trobant perquè la seva tasca els ho exigeix, però no com a seminari. 

Es creu que pot ser important fer trobades amb les diferents direccions dels centres 

educatius per trobar punts en comú. Alguns directors varen trobar que se’ls imposava 

la seva participació al manifest, creiem que potser va ser massa precipitat i una altra 

vegada caldrà dedicar més temps per buscar els concents. Així i tot, si la planificació 

per part dels Serveis Territorial es coneix al mes de març, no tenim massa marge de 

maniobra. També creuen que s’anava molt en contra dels Serveis Territorials i poc 

contra l’Ajuntament. 

Un altre fet que es creu important és que el Consell Escolar Municipal no es convoca 

des del Nadal. Ara se’n renoven els membres i sembla que es reactivarà. 
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Alguns membres creuen que de fet no s’ha anat mai tots a la una i que de fet no 

havíem estat mai tan junts com ara, els diferents representants de la comunitat 

educativa. Cal continuar treballant per anar eixamplant aquesta representació. 

Sovint els directors se senten amenaçats per les famílies més crítiques i pensem que 

aquest és un error si es vol treballar amb tota la comunitat educativa. Les famílies som 

justament qui més els valorem, ja que compartim el que és més important per 

nosaltres, els fills. 

També es posa sobre la taula que no hi ha transparència, que es fan millores a les 

escoles de forma particular i que són aquest tipus de privilegis els que no es volen 

perdre. 

En general es valora molt positivament l’impacte que va tenir la mobilització “Salt diu 

prou” 

 

3. Consens de propostes que des de la Plataforma es vulguin remarcar en El I Fòrum 

Educatiu de ciutat es farà el 26 de maig. 

Per la gent que no ha pogut anar seguint les propostes fetes des de la diagnosi i altres 

que han anat sorgint des de l’assemblea de la plataforma, es veu com un seguit de 

propostes molt enrevessat. 

Recordem els principals objectius de la Plataforma per l’educació Salt’Educa: 

 Fer front a la greu situació de segregació escolar que es viu als centres 

educatius del municipi. 

 La millora del rendiment escolar i l’excel·lència de tots els infants del municipi. 

 La cohesió social del municipi i la no estigmatització del territori. 

De les propostes sorgides a la Diagnosi del Pla educatiu de ciutat, n’hi ha que s’escapen 

molt d’aquest enfocament i d’altres en les quals si poden fer confluir les propostes de la 

plataforma. 

Quedem que tenint en compte els propòsits de la plataforma que cadascú valori quines 

propostes poden ajudar a complir-ne els objectius. Des de la Coordinadora d’AMPAS 

també es farà aquest exercici. 

 

Pels assistents, signen aquesta acta. 


