
Des de la comissió de la reunió volem constatar que aquest resum són només quatre  
idees bàsiques sobre el que s’ha parlat. Tant aviat com es pugui, es transcriurà tota la  
reunió,  ja  que  s’ha  recollit  la  conversa  amb  una  gravadora  (així  no  es  prestarà  a  
confusió) i s’enviarà el document de recull de les declaracions del regidor de diferents  
articles de premsa i ràdio.

1) Dia: Divendres 13 de gener 2012/Hora: 12h fins 13:30 aprox.

2) Assistents:

- Regidor: Gerard Ardanuy

- Gerent: Manel Medeiros

- Cap de gabinet de premsa: Josep Codina

Representants de la assemblea:

Nom i cognom -Categoria laboral EBM Districte

Glòria Cazallas -Directora funcionària Portal Nou Ciutat vella

Carme Gòmez -Educadora funcionària

-Representant de la 
mesa Sindical

Pau Sants-Montjuïc

Joan Cela -Director funcionari Can Dragó Nou Barris

Magalí Santandreu -Interina educadora Can Dragó Nou Barris

Judit Cucala Directora funcionària Londres Eixample

Janet Nolla Educadora funcionària Les quatre Torres Sant Andreu

Goretti Torrent Directora funcionària Gràcia Gràcia

Maria Font Educadora funcionària Can Novell Les Corts

Rita Camps Espai Familiar Erasme gener Ciutat Vella

Mireia Heras Directora interina El Clot de la Mel Sant Martí

Eva Jansà Educadora funcionària Bellmunt Sants Montjuïc



Lucia Rivas Educadora funcionària L’arboç Horta- Guinardó

3) Quatre idees:

• Els treballadors (tant fixes com interins) no desapareixen i les famílies no es quedaran sense 
plaça. La seva voluntat és que ningú perdi la feina:¨hi ha intenció de defensar el model però no 
de créixer més¨.

• Sobre el canvi de model (no concreta ) s’està plantejant diferents vies de gestió (estudiant la 
proposta).

• A nivell d’oferta pública de places per a infants:

- pot ser que es facin col·laboracions amb entitats privades amb “vocació pública” (com 
cooperatives). 

- No es perdrà cap escola nova (diu que totes continuaran sent municipals). Davant la pregunta 
sobre augmentar el número de places públiques en centres municipals que ja existeixen 
(augment de ràtios) comenta que és un tema que tractaran amb la Junta de personal.

• El curs que ve (sense especificar quant) s’obriran les tres escoles que s’estan construint: 
Caspolino, Jaen i Navas (externalitzaran la gestió) 

• Per a ell els interlocutors vàlids són la junta de personal i les direccions (es posarà en 
contacte amb aquests dos grups aviat).


