
REUNIÓ PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA 
PÚBLICA DEL POBLENOU 

 
 
DATA: 30 d’octubre de 2019, 19.30 h 
 
LLOC: Casal de Barri del Poblenou (rambla del Poblenou, 49) 
 
ASSISTENTS: Toni i Albert (L’Arenal de Llevant), Gabriela i Julián (Les Acàcies), 
Amador (Associació de Veïns i Veïnes), Inés (Maria Espinalt i Fluvià), Denisse (Sant 
Martí), Ruth (Auditori), Marta (Front Marítim i La Mar Bella) i Joan-Lluís (La Mar 
Bella) 
 
Ordre del dia: 

 
1. Concreció de la reunió amb el Consorci. 
2. Completar la ronda de dades sobre l’escola inclusiva i la dotació de vetllador i 
vetlladores. 
3. Ronda sobre l’estat actual de les escoles i els instituts. 
4. Campanya de recollida de signatures per a la pacificació dels entorns escolars. 
5. Primer debat del Congrés d’Educació Pública. 
6. Primeres conclusions sobre el procés participatiu de l’espai de menjador escolar. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 
1. Concreció de la reunió amb el Consorci. No hi haurà reunió específica amb el 

Consorci i el Districte. Ens emplacen a anar al Consell Escolar del Barri per canalitzar 
les nostres demandes i reivindicacions. 
 
Es decideix que s’anirà al Consell Escolar de Barri i l’Amador preguntarà abans si hi ha 
la possibilitat de proposar punts a l’ordre del dia. També es farà pressió a les xarxes 
socials, bàsicament Twitter. 
 
2. Completar la ronda de dades sobre l’escola inclusiva i la dotació de vetllador i 

vetlladores. S’aporten les dades següents: 
 
Arenal: 34 hores de vetlladora. La resta de funcions les duu a terme el professorat. 
 
Fluvià: l’AFA havia aportat 1,5 vetlladores, però ara ja no ho fa; no tenen informació de 
vetlladores dins l’horari lectiu. 
 
Auditori: pendent. 
 
Acàcies: pendent. 
 
Sant Martí: pendent, però explica que l’AFA ha retallat el pressupost que hi dedicava. 
 
Llacuna (informació aportada per WhatsApp): hi ha dos nens amb necessitats especials 
XL, que haurien de tenir una vetlladora cada un però ara mateix no n’hi ha cap. Aquest 
any, el Consorci ha posat dos nens nous amb les mateixes necessitats XL. L’escola es 



farà càrrec d’una vetlladora, l’empresa de menjador (pel que sembla) es farà càrrec de 
dues vetlladores i és possible que l’AFA s’hagi de fer càrrec de la quarta (cosa amb la 
qual estan totalment en desacord, atesa la condició d’escola pública). 
 
3. Ronda sobre l’estat actual de les escoles i els instituts. S’aporta la informació 
següent: 
 
Acàcies: Sílvia Casorrán, consellera del Districte de Sant Martí, els ha comentat que la 
Gerència preveu incloure la remodelació dels Jardins del Doctor Trueta (plaça on hi ha 
l’escola) dins del Programa d’actuació municipal (PAM) 2020-2023. 
 
Auditori: La Llave de Oro construirà de manera imminent un edifici d’oficines de 6 
plantes i 2 plantes subterrànies (6+2) al solar contigu on hi ha actualment els mòduls de 
l’escola. Eliminaran part del pati actual. Temen soroll, pols i vibracions, a més de 
l’agreujament que suposa estar en mòduls. Es preveu iniciar les obres el desembre 
d’aquest any i l’edifici ocuparà la meitat, aproximadament, de l’illa formada pels carrers 
d’Àlaba, Almogàvers, Pamplona i Sancho de Ávila. La Plataforma demanarà 
explicacions al Consell Escolar de Barri i dona suport a l’escola Auditori. Arenal: la 
Comissió en Lluita de l’AFA plega i encara no saben de quina manera canalitzaran la 
seva participació en la Plataforma.  
 
4. Campanya de recollida de signatures per a la pacificació dels entorns escolars. Ha 
tingut molt ressò arran de l’atropellament mortal d’un nen davant l’escola Grèvol. Es 
considera que aquest tema s’ha de canalitzar a través de la macrocomissió, ja existent, 
de Camí Escolar – Espai Amic del Poblenou. El Julián, membre d’aquesta comissió, 
explica que a la reunió de Camí Escolar s’ha tractat aquest tema i que s’estan elaborant 
propostes per pacificar els entorns de totes les escoles del barri. 
  
5. Primer debat del Congrés d’Educació Pública. La Marta Aragón va assistir al primer 
debat territorial, celebrat a l’escola Mercè Rodoreda el 23 d’octubre, amb el títol 
«Currículum, organització, evolució». Els pròxims debats són: 
 
• 21/11/2019. Escola La Maquinista. «Innovació, transformació, emancipació. Xarxes» 
• 21/01/2020. Escola El Til·ler. «Formació inicial, formació permanent» 
• 26/02/2020. Institut Martí Pous. «Inclusió i equitat» 
• 24/03/2020. Escola Baró de Viver. «Model d’educació pública» 
• 15-16/05/2020. Jornades finals 
 
Congrés: www.congreseducaciopublica.wordpress.com 
Debats territorials: https://sites.google.com/view/barcelonasantandreubonpastorsa/inici 
 
6. Primeres conclusions sobre el procés participatiu de l’espai de menjador escolar. 
Reproduïm el correu electrònic que es va enviar des de la Generalitat de Catalunya: 
 

Benvolguts/benvolgudes, 
Com bé sabeu, el 29 d’abril de 2019 el Departament d’Educació, amb el suport de 
la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, va presentar 
l’inici del procés participatiu de l’espai de menjador escolar amb l’objectiu 
d’impulsar un debat de país entre tots els agents implicats per tal d’establir 
conjuntament com volem que sigui l’espai de migdia dels centres educatius. 



El debat s’està articulant a través de tres eixos (l’espai de migdia en el projecte 
educatiu de centre, l’alimentació a l’espai de migdia i la qualitat del servei de 
l’espai de migdia), al voltant dels quals es van elaborar les fitxes de treball que els 
defineixen, aporten preguntes al debat i n’estableixen els límits. 
Aquests eixos són el punt de partida del procés que s’ha organitzat en dues fases: 
La primera fase s’ha estructurat en onze sessions presencials que s’han dut a terme 
a tots els Serveis Territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona, en les sessions 
autogestionades per entitats i ens, i en les aportacions en línia fetes al portal 
participa.gencat.cat. 
Els debats de les sessions presencials han estat enriquidors, amb la participació de 
222 entitats i 305 persones (algunes en més d’una sessió). De moment s’han portat 
a terme tres sessions autogestionades, organitzades per dues entitats del sector i un 
ajuntament i hi ha hagut una quarantena d’aportacions en línia. 
En aquests moments, i a causa de la conjuntura electoral, el Departament no pot 
avançar les primeres conclusions del procés participatiu, però posa a la vostra 
disposició l’informe de resultats de la primera fase: 
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1107/informe-
fase1.pdf. 
En el mes d’octubre tot just s’ha iniciat la segona fase, adreçada als centres 
educatius i als òrgans participatius formats per infants, perquè a través de sessions 
autogestionades puguin donar la seva visió com a protagonistes de l’espai de 
migdia. Igualment es poden continuar organitzant sessions autogestionades, per 
part d’entitats o de la ciutadania en general, i fer aportacions en línia. Tot plegat 
fins al 15 de novembre. 
Un cop finalitzada la segona fase i recollida tota la informació, el Departament 
elaborarà i presentarà els resultats i el tancament del procés participatiu amb les 
conclusions definitives i les mesures que es duran a terme (primer trimestre del 
2020). També s’argumentaran els motius pels quals s’han incorporat o no les 
propostes rebudes, i es comunicarà per diferents canals a tots els agents implicats 
en el procés participatiu. 
Agraeixo la vostra participació i el compromís per ajudar-nos a definir l’espai de 
migdia en els centres educatius. 
Ben cordialment, 
Juan José Falcó i Monserrat 
Director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

 
 
La reunió es dona per acabada a les 21.00 h. 
 
 
 

Pròxima reunió: dimecres 20 de novembre de 2019 
Convoca: Les Acàcies 

 


