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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 

 

Núm. de la sessió: 77 

Data: 24 de març de 2022 

Hora: de 17.15 h a 18 h 

Lloc: semi presencial a la Sala de Plens de la Seu del Districte i a la salavirtual.barcelona.cat 

 

A Barcelona, 24 de març de 2022, es reuneix a la Sala de Plens de la Seu del Districte, en sessió plenària 

extraordinària, el Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Pau 

Gonzàlez Val. 

 

 

Assistents: 

Sr. Pau Gonzàlez Val Regidor 
Sra. Mar Trallero Cordero Consellera d’Educació 
Sra. Daniel Viadé Andavert Consell de Districte de l'Eixample 
Sr. Marta Sendra Ibánez Consell de Districte de l'Eixample 
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo Consell de Districte de l'Eixample 
Sra. Cristina Caballer Ferrater Consell de Districte de l'Eixample 
Sr. Pol Serrano Pueyo Consell de Districte de l'Eixample 
Sr. Eduard Cuscó Puigdellívol Consell de Districte de l'Eixample 
Sra. Tania Rafí Galindo Consell de Districte de l'Eixample 
Sr. Jordi Matas Vila Consell de Districte de l'Eixample 
Sra. Margarida Llorens Castillo Coordinadora territorial d’educació, Consorci d’Educació 
Sra. Victoria Ibáñez González Serveis Educatius Eixample 
Sra. Lourdes Mateu Navarro Rep. Direccions centres públics 
Sra. Sonia Fajarnés Giménez Rep. Direccions centres públics 
Sra. Marta Ortiz Moragas Rep. Direccions centres públics 
Sra. Montserrat Torices Girons Rep. Titulars centres concertats 
Sr. Lluís Nuñez Rocha Rep. Titulars centres concertats 
Sr. Víctor Climent Solaz Rep. Docents centres públics 
Sr. Josep Maria Jové Casals Rep. Docents centres públics 
Sra. Mireia Dómper Rubio Rep. Docents centres concertats 
Sra. Maria Battaner Cañamares Rep. Famílies centres públics 
Sr. Paul Mussach Rodríguez Rep. Famílies centres públics 
Sra. Rosalia Melis Martí Rep. AMPA/AFA centres públics 
Sra. Carme Reig García Rep. Famílies centres concertats 
Sra. Cristina Moragues Boix Rep. AMPA/AFA centres concertats 
Sr. Jordi Tapia Estaragués Rep. PAS centres públics 
Sra. Gemma Pallarols Rep. PAS centres concertats 
Sra. Mireia Vergés Rodríguez Rep. Estudiants centres públics 
Sra. Núria Cebrián Jiménez Rep. Estudiants centres públics 
Sra. M. Josep Serra Rep. Entitats Districte 
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Sr. Joan Sabidó Foguet Rep. Entitats Districte 
Sra. Pili Biargé Rep. Entitats Districte 
Sra. Núria Gallifa Vilella Tècnica direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
 
Altres assistents: 
Sra. Núria González Directora de Serveis a les Persones i al Territori 
Sra. Isabel Pagés Comunicació del Districte 
Sr. Àngel Pérez Botey Docent Institut Poeta Maragall 
 
S’excusen: 

Sra. Imma Brugarolas Criach Rep. Direccions centres públics 
Sra. Aduna Olaizola Galardi Rep. sindical USTEC-STES 
Sra. Patrícia Alberola Martínez Rep. AMPA/AFA centres públics 
 
La resta de membres del Consell són absents. 
 
 
Ordre del dia 

1. Constitució del CEMD Eixample i si escau, de la comissió Permanent. 

2. Informació sobre els resultats de la renovació parcial del CEMD Eixample. 

3. Torn obert de paraules. 

 
Desenvolupament de la sessió 

El regidor Pau Gonzàlez, dona la benvinguda a tothom. Es demana als que s’han connectat per 

videoconferència, que posin el seu nom per poder-los identificar. 

 

1. Constitució del CEMD Eixample i si escau, de la comissió Permanent. 

Pau Gonzàlez. Benvingudes i benvinguts, avui farem un plenari extraordinari perquè és de constitució del 

CEMD Eixample, des del convenciment que l’educació és una tasca massa important per fer-ho sols, siguin 

les famílies, les escoles, l’administració, ningú ho pot fer sol. Espais com aquest, on us trobeu tota la 

comunitat educativa del districte de l’Eixample, són imprescindibles, i avui ens constituïm. Tot i la 

importància de fer la constitució, no entrarem massa en matèria, que és el millor d’aquests espais, en 

aquells temes, problemàtiques o propostes que entre tots anem posant sobre la taula. 

 

Si us sembla bé, us proposaria començar fent una ronda de presentació per anar-nos coneixent. Comencem 

per la taula, seguim per la sala i després anem cap a la pantalla. Soc el Pau Gonzàlez, regidor del districte i 

president del CEMD Eixample i també, regidor d’Educació, interessat en el CEMD amb el doble barret de les 

meves responsabilitats. 

 

Mar Trallero. Hola, soc la consellera d’educació del districte. 

 

Núria Gallifa. Hola, soc la secretària d’aquest consell i la referent d’educació a la direcció de serveis a les 

persones i al territori del districte. 
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Continua la ronda de presentació dels assistents primer els de la sala i a continuació, els de la pantalla de 

videoconferència. 

 

Pau Gonzàlez. Moltes gràcies i donem per constituït el nou Consell Escolar Municipal del Districte de 
l’Eixample. 
 
Una reflexió que voldria fer és que voldríem mantenir aquesta hibridació per garantir que tothom pugui 
assistir, però sí que hauríem de fer un esforç per intentar tendir a la màxima presencialitat, perquè tot i els 
avenços de la tècnica i les connexions, és molt més fàcil treballar presencialment. 
 
Passem a explicar els resultats de la renovació, que ho farà la Mar Trallero. 
 
 

2. Informació sobre els resultats de la renovació parcial del CEMD Eixample. 

Mar Trallero. Com ja sabeu, perquè hi heu participat, de les vacants a cobrir dels diferents sectors de 
centres públics ide centres concertats, un cop presentades les candidatures i fetes les votacions, aquestes 
són les persones que han sortit elegides: 
 

Centres públics 

Sector 
Mandat 

2022-2026 
Mandat 

2023 Candidatures Suports Electes Vacants Suplents 

Direccions 2 1 4 

6 
5 
5 

Imma Brugarolas Criach (2026) 
Sònia Fajarnés Giménez (2026) 
Marta Ortiz Moragas (2023) 0 

Gemma Belluda Ventura (4 
suports) 

Docents 1 1 2 
7 
4 

Víctor Climent Solaz (2026) 
Josep Maria Jové Casals (2023) 0   

Famílies 1 0 4 6 Maria Battaner Cañamares (2026) 0 

Alvar Diego Íñiguez (3 suports) 
Eva Mirete Gallach (2 suports) 
Laura Heredia Vinader (1 
suport) 

AFA/AMPA 1 1 2 
6 
4 

Patricia Alberola Martínez(2026) 
Rosalia Melis Martí (2023) 0   

PAS 1 0 1 3 Jordi Tapia Estaragués (2026) 0   

Estudiants 1 1 2 
3 
2 

Mireia Vergés Rodríguez (2026) 
Núria Cebrián Jiménez (2023) 0   

Assoc. 
Estudiants 1 1 0     2   

 
 

Centres concertats 

Sector 
Mandat 

2022-2026 
Mandat 

2023 Candidatures Suports Electes Vacants 

Titulars 2 2 2 
4 
4 

Montserrat Torices Girons (2026) 
Lluís Nuñez Rocha (2026) 2 (2023) 

Docents 1 1 1 2 Mireia Dómper Rubio (2026) 1 (2023) 

Famílies 1 1 1 1 Carme Reig Garcia (2026) 1 (2023) 

AFA/AMPA 1 1 1 1 Cristina Moragues Boix (2026) 1 (2023) 

PAS 0 0         

Estudiants 1 1 0     
1 (2026) 
1 (2023) 

Assoc. 
Estudiants 1 1 0     

1 (2026) 
1 (2023) 
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Pau Gonzàlez. Coneguts els resultats, sapigueu que hem d’escollir també la Permanent que és l’òrgan de 

govern del CEMD. Hi ha algunes persones que ja estaven a la Permanent i continuen, però hi ha algunes 

vacants, que en les pròximes setmanes la Núria us contactarà per escollir la persona representant del sector 

vacant. 

 

A banda de la Permanent, el gran espai de treball del consell són les comissions o grups de treball, on es 

treballen temes específics que interessen a la comunitat educativa de l’eixample. Fins ara hi havia dues 

comissions, una de mapa escolar i una de participació. Aquestes poden seguir, però podem obrir-ne a mida 

sobre aquelles temàtiques que ens interessin. Des d’aquí, animar-vos a reflexionar des del vostre dia a dia, 

quins són aquells temes que podem compartir i construir política educativa en aquest punt de trobada que 

és el CEMD. Feu-nos arribar les vostres propostes. 

 

Per últim, després d’aquesta renovació dels consells de centre i dels consells educatius de districte, 

sapigueu que com a membres del consell, entreu a formar part del cens per a la renovació del Consell 

Educatiu de la ciutat (CEMB). A partir de dilluns s’exposa el cens electoral i després de setmana santa 

comencen les assemblees. Tota la informació la podeu trobar al Decidim.Barcelona, en aquest enllaç:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB 

 

Abans de passat al darrer punt de l’ordre del dia, una formalitat, alguns de vosaltres ja hi éreu, s’ha 

d’aprovar l’acta de la sessió anterior. Hem girat l’ordre habitual de començar aprovant l’acta, perquè primer 

s’havia de constituir el nou consell. Hi ha pendent aquesta formalitat, si ningú hi té res a dir, l’aprovem. 

 

 

3. Torn obert de paraules. 

Pau Gonzàlez. Com us deia, el centre de l’activitat del consell han de ser les comissions, teníem dues 

comissions, podem mantenir-les, reformular-les, si voleu podem començar a anotar temes. 

 

Paul Mussach. Hola, amb la pandèmia, sessions aquí n’hem fet poquetes, òbviament hem enganxat la pitjor 

època. Sí que és cert que la primera reunió algú es va aixecar i va dir que estaria molt bé que això funcionés, 

reunions se’n fan poques i les comissions són molt irregulars, d’això fa tres anys. Tot el que puc dir és que la 

cosa no ha millorat. Crec que aquest espai de debat i de discussió, és molt interessant, i m’agradaria que 

agafés una mica d’embranzida i que tingués més regularitat, no sé de qui depèn, és veritat que jo tampoc 

he fet l’esforç de perseguir a la gent per quedar i fer alguna reunió, però m’agradaria s’impulsés. 

 

Pau Gonzàlez. Hem de millorar la feina. També és veritat que aquests dos, tres últims anys, hagués estat un 

miracle millorar la participació. En tot cas, aquesta reflexió és pertinent, els òrgans de participació tenen 

sentit si el dotem de contingut entre tots. Hi ha una part del repte que és municipal, però també animar-vos 

a situar aquests temes de debat i de treball, i a fer propostes.  

 

Si no hi ha cap paraula més, ho deixaríem aquí. Animar-vos a pensar aquells qüestions que podem 

compartir i treballar plegats. Farem les següents convocatòries per compartir les dades de preinscripció i 

matricula, veure què ha funcionat i què no i treballar-ho conjuntament. 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB
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Moltes gràcies a tothom. 

 

Sense cap altre assumpte a tractar, la sessió acaba les 17.45 h 

 

 


