ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓ DEL PACTE LOCAL PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE L’HOSPITALET
Núm.: 1/2015
Dia: dijous, 25 de juny de 2015
Hora: de 16 a 18 h.
Lloc: L’Harmonia
ORDRE DEL DIA
1. Presentació de la proposta de Pacte local per l’Educació Pública de l’Hospitalet
2. Torn obert de paraules
HI ASSISTEIXEN
Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet
Jaume Graells, regidor d’Educació i Cultura de l’Hospitalet
Rosa Alarcón, cap de gabinet d’Alcaldia
Teresa Sambola, cap de servei d’Educació
Lluís Esteve, assessor tècnic d’Educació
Anna Santarrosa, cap d’unitat d’escoles bressols
Fran Belver, regidor-portaveu PSC
Jesús Amadeo, regidor grup municipal C’s
Ana González, regidora-portaveu grup municipal ICV-EUiA-Pirates
Júlia Carballeira, regidora grup municipal ICV-EUiA-Pirates
Ivan Nieto, regidor grup municipal ICV-EUiA-Pirates
Sonia Esplugas, regidora-portaveu grup municipal PP
Antoni García, regidor portaveu grup municipal ERC
Coque García, regidor grup municipal ERC
Rafael Jiménez, regidor-portaveu grup municipal Guanyem L’Hospitalet
Jordi Monrós, regidor-portaveu grup municipal CiU
Anna Morelló, representant grup municipal CUP
Carme Pinós, UGT
Laura Pallí, escola bressol municipal Casa de la Muntanya
Meritxell Font, escola bressol municipal Casa de les Flors
Raquel Unanue, escola bressol municipal Casa dels Arbres
Beatriz Gómez, escola bressol municipal Casa del Molí
Anna Isabel González, escola bressol municipal Casa dels Contes
Montse Fernández, escola bressol Patufet
Lourdes Tena, escola bressol Patufet
Inma Moreno, llar d’infants l’Estel Blau
Raquel García, escola Joaquim Ruyra
Came Martínez, escola Ernest Lluch
Marta Mendoza, escola Bernat Metge
Jordi Ibáñez, institut Eduard Fontserè
Miquel Casa, institut LLobregat
Adolf Orcoyen, centre de formació d’adults Sanfeliu
Olga del Amo, AMPA escola Busquets i Punset
Miquel Zorraquino, AMPA escola Ernest Lluch
Gloria Luque, AMPA escola Ernest Lluch
Vanessa Martínez, AMPA escola Bernat Metge
Almudena Cuadrado, AMPA escola Bernat Metge
Robert Escribano, El Casalet

Carolina Batet, El Casalet
Nacho Pallàs, FAPAC
Begonya Gasch, Fundació El Llindar
Cristina Gómez, Fundació El Llindar
Angèlica Arroyo, Associació d’Estudiants de L’H
Josep Vallecillos, grup impulsor manifest Educació
Merche García, Consell de l’Esplai
Toni Perabà, Marea Groga l’Hospitalet
Excusen assistència: Centre Esclat, AMPA escola Milagros Consarnau, AMPA escola Frederic
Mistral, AFA escola Paco Candel, AMPA Charlie Rivel, Centre Escorça, USTEC, CCOO, Casa del
Parc, escola bressol Nova Fortuny, institut Bellvitge,

TEMES TRACTATS
Comença la reunió amb la benvinguda de l’alcaldessa, sra. Núria Marín, i l’explicació per part
d’ella de les motivacions per les quals s’engega aquest nou mandat amb l’impuls de tres pactes
locals, un sobre d’ells sobre l’Educació Pública.
El nou regidor d’Educació i Cultura, sr. Jaume Graells, explica un power point (adjunt) on es
detallen els objectius, els eixos principals i els participants. Posa l’accent en la creació d’un
grup de redacció que faci un primer esborrany de text del pacte.
En la mateixa reunió s’inscriuen a aquest grup les següents persones:
Jesús Amadeo, regidor grup municipal C’s
Júlia Carballeira, regidora grup municipal ICV-EUiA-Pirates
Sonia Esplugas, regidora-portaveu grup municipal PP
Antoni García, regidor portaveu grup municipal ERC
Rafael Jiménez, regidor-portaveu grup municipal Guanyem L’Hospitalet
Jordi Monrós, regidor-portaveu grup municipal CiU
Anna Morelló, representant grup municipal CUP
Inma Moreno, llar d’infants l’Estel Blau
Raquel García, escola Joaquim Ruyra
Came Martínez, escola Ernest Lluch
Marta Mendoza, escola Bernat Metge
Jordi Ibáñez, institut Eduard Fontserè
Olga del Amo, AMPA escola Busquets i Punset
Carolina Batet, El Casalet
Nacho Pallàs, FAPAC
Josep Vallecillos, grup impulsor manifest Educació
Merche García, Consell de l’Esplai
Queda oberta la participació en aquest grup. Es farà arribar un correu electrònic a tots els
convocats per si algú es vol afegir.
A continuació s’obre un torn de paraules amb una trentena d’intervencions sobre diverses
temàtiques:


La necessària lleialtat del pacte i la prioritat dels interessos de ciutat per sobre dels
partidaris
















El concepte de Ciutat Educadora i la necessitat de la implicació de tothom en
l’educació. L’Educació com a eix estratègic de ciutat
La necessitat que el pacte parli d’educació en la seva globalitat: formació al llarg de la
vida, educació en el lleure, la relació amb el món de l’empresa, educació no formal...
L’aplicació de les conclusions i el treball fet per les taules de cohesió social i de la
Formació Professional del Consell de Ciutat
L’enfortiment de les xarxes educatives i el treball col·laboratiu
La implicació de les famílies en els processos educatius i l’enfortiment de les xarxes
d’AMPES
La singularització dels centres amb programes d’excel·lència educativa a través dels
aprenentatges artístics
El foment del pla educatiu d’entorn i la seva extensió a tota la ciutat
El foment del coneixement de la ciutat per part dels alumnes, la seva implicació i
compromís social a través del projecte d’Aprenentatge Servei
La millora de l’oferta de la Formació Professional pública i la Formació d’adults
La necessitat d’organitzar actes reivindicatius en el tema de les infraestructures
educatives pendents
El model d’immersió lingüística
La jornada escolar
Les competències municipals en educació: treballar a fons en les pròpies i reivindicar
en les no pròpies amb el recolzament i la força del pacte local
Ampliació del convocats al pacte i creació de sistemes d’intercomunicació entre els
membres del pacte

ACORDS





Distribució dels documents lliurats via telemàtica
Creació d’una llista de distribució dels membres del pacte
Convocatòria del grup redactor el mes de setembre
Segona trobada plenària amb un primer esborrany de document al llarg del primer
trimestre del curs 2015/16

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de juny de 2015

