ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 2018
Al gimnàs de l’escola Vall del Ges, a les 8 del vespre del dia 11 de juny de
2018, es reuneix el Plenari del Consell Escolar Municipal, presidit pel senyor
Marc Fontserè Candell, que actua com a president d’aquest òrgan, amb
l’assistència de les persones que es relacionen a continuació:
En representació de l’Ajuntament de Torelló:
David Forcada Rifà, del grup municipal FEM Torelló
Joan Carmona López, del grup municipal PSC-PM
Lluís Sabatés i Padrós, del grup municipal JpT- Esquerra-AM
Núria Güell i Rovira, del grup municipal CiU
En representació dels diversos centres docents:
IES Cirviànum:
Jesús Calonge Blasco (direcció)
Lluís Soler Pol (professorat)
Glòria Bosch Verdaguer (famílies)
Aina Cubí Jurado (alumnat)
Aina Fernández Tuneu (alumnat)
Anna Maria López Casacuberta (alumnat)
Escola Sagrats Cors:
Montserrat Bru i Teixidor (direcció)
Escola Rocaprevera:
Marta Ferrés Dordal (PAS)
Escola Vall del Ges:
Montserrat Sabatés i Canalias (direcció)
Clara Serrat i Sala (professorat)
Elisabet Viñas Villena (AMPA)
Llar d’infants Blancaneus:
Núria Camprubí Batet (direcció)
Dolors Prat Goula (professorat)
Consol Arán Currius (PAS)
Escola Dr. Fortià Solà:
Irene Hernández Yebra, (direcció)
Irene Serrano España (AMPA)
Maria Dolors Baucells Ribas (professorat)
Montserrat Ubals Martin (PAS)
Institut escola Marta Mata:
Anna Boixadé Solerdelcoll (direcció)
Marta Campàs Jordana (professorat)

Llar d’Infants La Cabanya
Sílvia Fort Salvans (direcció)
Escola de Música
Guillem Costa (direcció)
Escola d’Arts Plàstiques
Elisenda Soler Prat (direcció)
Escola d’Adults
Montserrat Zurita (direcció)
Sílvia Castillo (PAS)
Excusen la seva assistència:
Núria Codina Casals (professorat)
Elena Crespi i Asensio, del grup municipal CUP-PA- SP
Francesc Manrique Aumatell, del grup municipal CUP-PA-SP
Xavier Lozano Victori, del grup municipal JpT- Esquerra-AM
Elisenda Pujadas Gil (professorat de la Llar d’Infants La Cabanya)
Mariona Valls Postigo (directora de l’escola Rocaprevera)
Concepció Villena Aceituno, del grup municipal CiU
No assisteixen:
Maria Camprubí Verdaguer (Professorat escola Rocaprevera)
Gemma Carretero Verdaguer (AMPA de la Llar d’infants Blancaneus)
Albert Grèbol Díaz (famílies de l’escola Rocaprevera)
Raquel Hinojo Yebra (professorat de l’escola Sagrats Cors)
Miquel Martí Danés (PAS de l’Institut Cirviànum)
Rosa Maria Núñez Martínez (alumnat de l’escola d’Adults)
Steban Rodríguez Payan (alumnat de l’Institut escola Marta Mata)
Marta Raulet Jordana (famílies de l’escola Sagrats Cors)
Pol Riu Noguera (alumnat de l’escola Rocaprevera)
Aina Roura Villén (Alumnat de l’institut Cirvianum)
Alejandro Saenz i Martínez (alumnat de l’escola Sagrats Cors)
David Sala Teixidor (AMPA de l’institut escola Marta Mata)
Assisteixen com a convidats:
Anna Camprodon, mestra de la llar d’infants La Cabanya
Alain Lena, mestre de la l’escola d’Adults
Actua com a secretari en. Joan Dot i Salarich, tècnic d’educació de l’Ajuntament
de Torelló, que comprova l’existència del quòrum necessari per tal iniciar la
sessió.
Benvinguda als assistents
El regidor dona la benvinguda als assistent i a les persones que s’incorporen
per primera vegada, concretament als joves alumnes de l’Institut i al professor
de l’escola d’Adults. Tot seguit es dona la paraula a la Montse Sabatés,

directora de l’escola Vall del Ges que avui acull la sessió del Plenari del CEM.
La Montse convida a tots els assistents a fer una visita guiada per les
instal·lacions de l’escola una vegada acabada la sessió del Plenari.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Se sotmet a aprovació l’acta indicada, corresponent a la sessió del, dia 13 de
novembre de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents sense cap
observació.
Preinscripció
Es fa un repàs a les dades de la preinscripció del curs 2017-2018 que són les
que segueixen:
P3:
Dades de padró: 134 alumnes.
Escola vall del Ges, 13+6=19
Escola Dr. Fortià Solà, 33+15=48
Institut Escola Marta Mata, 32+5=37
Escola Rocaprevera, 12+3=15
Escola Sagrats Cors, 14+5=19
1r de Secundària:
Institut Escola Marta Mata, 6+1=7 (42)
Institut Cirviànum, 54+9=63 (63)
Escola Rocaprevera, 0=0 (21)
Escola Sagrats Cors, 25+1=26 (51)
0-3
Llar d’Infants Blancaneus, 3 lactants, 26 a P1 i 29 a P2
Llar d’infants La Cabanya, 8 lactants, 26 a P1 i 18 a P2
Escola Sagrats Cors, 11 a P1 i 18 a P2.
Escola Rocaprevera, 13 a P2
Es comenta que la demografia va baixant i que això pot suposar en el futur un
problema com a país.
En Marc Fontserè diu que està content de com s’ha distribuït la preinscripció a
P3, ja que totes les escoles tenen matrícula suficient per fer viables les aules.
Es fa entrega a tots els participants d’una graella amb les dades de la matrícula
del curs actual 2017-2018. La gralla inclou els ensenyaments que van des de
P3 fins als Batxillerats i Cicles Formatius.
Dies de lliure disposició dels centres
A l’espera de que surti el Decret de la Generalitat que regula el calendari
educatiu del curs vinent i a proposta de la Permanent es proposa d’escollir
quatre dies de lliure disposició dels centres educatius durant el curs 2018-2019,
i es marca aquest ordre de prioritat:

2/11/2018
7/12/2018
1/03/2019
10/06/2019
De cara els dies de lliure disposició dels centres educatius s’explica que a la
Permanent, lloc a on es van proposar les dates, va sortir el debat sobre quin
era el millor dia de lliure disposició per Carnaval, si el divendres anterior o el
dilluns posterior. En Jesús Calonge de l’Institut va dir que els seu claustre de
professors li va imposar escollir el divendres de Carnaval com a dia de lliure
disposició per part de l’Institut, explica que ells com a centre educatiu que acull
a joves i adolescents el fet de fer la festa el dilluns els perjudica, i en canvi ferla el divendres els afavoreix, ja que és un dia peculiar, el motiu és que durant el
dijous de Carnaval es celebra El Pullasso, que és un acte que finalitza a altes
hores de la nit i que molts joves del seu centre hi participen i això fa baixar molt
l’assistència dels alumnes a les classes del divendres. Els altres dies que s’han
proposat per fer festa han estat de fàcil consens. En Marc Fontserè diu, com
arguments per fer festa al divendres, que hi ha el fet que segurament les
empreses del territori de seguida s’hi apuntarien a donar festa a les seves
plantilles si es fes aquell dia, afegeix que el fet de fer-ho en divendres serà un
impuls pel comerç local i també hi ha el tema que alguns col·lectius del poble fa
temps que reivindiquen que per Carnaval Festa Local. La Marta Ferrés
n’apunta una altra lectura i diu que sobre el fet de fer festa el divendres es
potencia que els alumnes més gran surtin el dijous al vespre, i que potser això
s’hauria de fer com a prova pilot i veure els efectes que pot tenir aquesta
decisió, davant d’això s’apunta el paper primordial de les famílies alhora de
posar límits al seus fills. L’Elisenda Soler diu que potser pressuposem que el fet
de sortir de festa és dolent pel jovent i potser no és així. En Jesús Calonge diu
que per part del seu centre no fer festa el divendres els dificulta l’activitat
ordinària del centre, però que amb aquesta mesura no pretenen incentivar que
els joves surtin més.
En conclusió, que totes els direccions dels centres s‘han avingut de cara que
proper curs les escoles de Torelló escullin com a un dia lliure de dia disposició
del centre el divendres, dia 1 de març de 2019, es provarà com funciona i
caldrà valorar com anirà.
Així doncs quan surti el Decret que regula el calendari dels centres educatius
pel curs vinent s’agafaran els dies que determini la norma amb l’ordre de
prioritat apuntat.
Informacions i altres temes d’interès
En Guillem Costa ens dona informació de l’escola de Música. Ens diu que
l’escola té una preinscripció 96 alumnes pel curs que ve, que l’escola s’apunta
com un projecte de creixement respecte el curs anterior, que la seva voluntat
és la d’arribar al voltant del centenar d’alumnes durant el curs que ve i d’uns
120 de cara els propers cursos. Aquesta quantitat d’alumnes els permetria fer
més col·laboracions amb altres escoles i entitats. També comenta que el grup
de P5 és un grup molt nombrós i que els cal un desdoblament, el fet que
l’escola només disposi de la franja horària de 5 a 8 del vespre fa que la

disponibilitat dels espais els sigui molt limitada i això els suposa un problema.
Finalment ens informa que el dijous, dia 21 de juny a les 8 del vespre als
Jardins de Can Parrella es farà el sopar concert de fi de curs amb els alumnes,
professors i les famílies, i aprofita l’ocasió per a convidar-hi als assistents de la
sala.
En David Forcada aprofita l’avinentesa per explicar que des de l’Ajuntament
s’ha buscat un espai per ubicar la seu de l’escola Música, aquest espai s’ha
trobat als Jardins de Can Parrella, a on hi ha una caseta de dues plantes que
es pot adequar als usos de l’activitat de l’escola i l’entorn de la caseta també
permet un creixement dels espais amb la construcció de modulars prefabricats
tot buscant poc impacte visual amb els jardins. Aquest sistema modular en un
futur pot permetre créixer tot facilitant la construcció d’un auditori. De moment
s’ha contractat un projecte bàsic per un espai de 200 m2 de superfície d’ús de
l’escola i a partir del projecte bàsic es licitarà el projecte de construcció i les
obres d’execució.
L’Elisenda Soler de l’escola d’Arts Plàstiques ens comenta que ells no fan
període de preinscripció, sinó que durant el mes de setembre van directament
la matricula. Tot i així, ara si que han començat a demanar als seus alumnes si
volen continuar matriculats a l’escola durant el curs que ve. De cara a la
matrícula actual ens diu que tenen 126 alumnes adults, 51 alumnes entre
infants i joves i 35 infants que s’han apuntat al Casal d’Estiu. En total 212
alumnes són els que hauran passat per l’escola durant aquest curs, per ells
això és una molt bona notícia. Tot això que s’ha explicat és pel que fa a
l’apartat de la docència, però pel que fa a la part de sensibilització explica que
durant el curs han fet tot un seguit d’activitats que ens enumera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homenatge commemoratiu del Soldat del Puig,
Taller d’Urnes,
Taller de cohesió per Nadal amb els veïns,
Vistes guiades,
Actes del dia 8 de març,
Radio Congelador (1 cop al mes amb un grup d’artistes locals),
Activitats de Sant Jordi,
Jornada de Portes Obertes per Carnaval,
Mercat del Trasto amb la Poesia Foto Visual,
Cicle d’Art Contemporani de l’escola,
Festus (Instal·lació al carrer amb quatre artistes que tractaran el tema de
la Llibertat),
• Mostra de Final de Curs (Exposició dels treballs dels alumnes),

Proposta d’aprovació de la moció del Ple Municipal del 28 de maig en
suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Seguint la tradició educativa de Torelló, posant en valor la tasca educativa de
l’escola i el suport a l’escola catalana, es presenta aquesta moció que proposa

l’Assemblea de Professorat d’El Palau i la Plataforma de Suport 9 del Palau de
Sant Andreu de la Barca.
El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans
de comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació
envers nou docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons
aquesta, els dies 2 i 20 d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien
vexat els fills de guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als
cossos de seguretat de l’Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que
se’n va fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat
realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, que negaven
taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1
d’octubre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública
catalana i que l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i
esperit crític. Les expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents
del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes.
Tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als
serveis d'inspecció, el mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes
docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents,
institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar la situació, contrarestar el
relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat de l’alumnat.
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a
terme les pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació
indeguda. Alhora, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les
famílies implicades i al Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies
afectades no s’hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar –
òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que
hi tenen representació el professorat, les famílies, els alumnes i l’Ajuntamentaprovava per assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les
greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels
docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a
l’alumnat com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat p Grup
Municipal d’ERC i Junts per Torelló Greuges en el seu informe de 2 de maig del
2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de
la Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint
sempre la intimitat i el respecte d’uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i
fotografies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns
mitjans de comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política,
causant l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que
s’hi citen, danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada
divulgació ha desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i
limitar-se a una reproducció mecànica de la denúncia.

D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunirse amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels
fets, sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari,
per endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments
per investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la
pròpia fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense
fonament, les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1
de Maig convocada per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca i l’acte amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de
suport de pares i mares de l’institut.
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per
desacreditar el model educatiu públic català, atribuint-li una funció
adoctrinadora i promotora d’una divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la
comunitat educativa, cerca convertir-los en símbol d’un suposat trencament de
la convivència a Catalunya.
Per tot això, es proposa al Plenari del Consell Escolar Municipal de Torelló,
l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa
de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin
trobar-se en situació similar.
Segon.- Instar a la Fiscalia que retiri les acusacions i demani l’immediat arxiu
del procediment judicial obert contra professorat d’El Palau i d’altres
procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de
l’escola pública catalana.
Tercer.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del
nostre professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la
inspecció educativa que exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport
públic al professorat.
Quart.- Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i
l’ofensiva contra l’ensenyament públic català, que és l’escola de tots i totes.
Grup Municipal d’ERC i Junts per Torelló
Cinquè.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la
pau entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb
la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.
Sisè.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Torelló.
La moció s’aprova per unanimitat dels assistents

Precs i preguntes
La sessió es clou a les 9 del vespre del mateix dia 11 de juny de 2018 i s’estén
aquesta acta per deixar constància dels temes tractats i dels acords presos.

EL SECRETARI,

Vist i plau
EL PRESIDENT,

