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S a n t a  C o l o m a  d e  C e r ve l l ó

T'hi esperem!!!

PRESENTACIONS DE LA
CANDIDATURA PROGRÉS 2011-2015

Al llarg de les properes setmanes presentarem el

PROGRAMA I L'EQUIP DE LA
CANDIDATURA PROGRÉS 2011-2015

als diferents nuclis del municipi per explicar les propostes
generals i les específiques per a cada nucli, debatre les propostes

i continuar escoltant la ciutadania.

COLÒNIA GÜELL
Diumenge 8 de maig, 12h, Ateneu Unió

SANT ROC
Dissabte 14 de maig, 18h, Casal de Sant Roc

CESALPINA
Diumenge 15 de maig, 11h, Casal de Cesalpina

CENTRE - PLA DE LES VINYES
CAN LLUCH - CAN VIA

Diumenge 15 de maig, 12h30, Societat Recreativa

Futur segur!

Futur segur!

SEU ELECTORAL DE
PROGRÉS

Visita'ns per conèixer el
 teu projecte!

CANDIDATURA
PROGRÉS 2011-2015

A PUNT PER A LES ELECCIONS I
PER LIDERAR EL FUTUR DEL MUNICIPI
PROGRÉS va presentar en el tradicional sopar
d'abans de les eleccions, la CANDIDATURA
2011-2015 davant gairebé 200 persones.

Gerard Segú, candidat a l'alcaldia, va
destacar els tres pilars en què, com és constum
en PROGRÉS ,  es basa el projecte:

El PROGRAMA, basat en l'experiència,
el coneixement del municipi, les aportacions
de la ciutadania i els projectes innovadors.

L'EQUIP,  format per 23 persones
preparades, molt actives en la vida del municipi,
compromeses, amb representació de tots els
nuclis del poble i amb gran motivació per
continuar treballant pel municipi.

El POBLE, amb una política centrada en el
nostre municipi, oberta i plural, participativa i
que té la seva major força en la implicació i la
proximitat amb la gent de Santa Coloma.

Plaça del Pi tallat, 2 (cantonada amb Av. del Baix Llobregat)

GERARD SEGÚ
candidat a l'alcaldia+ informació a www.progres.cat
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Entrevistem a
Jesús Blanco
Tinent d'alcaldia i regidor
d'Educació, Participació i Recursos
Humans
Número 2 de PROGRÉS a les
eleccions municipals

Futur segur!

Imatge virtual del centre cívic de Can Baruta que es
començarà a construir en breu i acollirà provisionalment
l'educació secundària

Ensenyament o educació:  quina és la posició
que has mantingut des de la teva regidoria?

Partim del concepte de l�educació com una
tasca d�equip i transversal que implica tots els
àmbits no només administratius sinó també socials.
Totes les persones som educadores i tot és
educatiu.

"La complexitat de la societat actual
necessita de solucions col·lectives als
nous reptes i problemes que es
plantegen; l�èxit en l�educació no depèn
d�una actuació individual, vingui d�on
vingui, sinó d�una consciència col·lectiva
que treballant en xarxa i col·laboració
aporti solucions a les noves fites que
es  presenten constantment . "

En aquest sentit el Projecte Educatiu de Ciutat,
(PEC) és l�eina amb què ens hem volgut dotar per
poder facilitar la participació de tota la ciutadania
en els temes d�educació.

Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) és un nom
que sembla contenir moltes pretensions;
explica�ns però, quin és els seu significat
realment i quins són els objectius que pretén.

Fa un any que s�ha reprès la participació ciutadana
a través del PEC, però en fa set que ja es va iniciar
aquest treball des de les comissions formades per
persones implicades o simplement interessades
en l�educació. D�allí van sorgir diferents propostes
que es van anar executant al llarg d�un temps:
Ampliació del número de places de les llars
d�infants, l�aula d�estudi nocturn, Escola Municipal
de Pares i Mares, el Pla Local de Joventut, els
camins escolars, etc.....

Malauradament el canvi de grups polítics al
capdavant del consistori arran de les eleccions
municipals de 2007 va aturar el procés.
Darrerament hem reprès la dinàmica i el passat
diumenge 27 de febrer es va celebrar el 5è Fòrum
d�Educació. Es va treballar a partir de quatre eixos

de reflexió a proposta del grup impulsor: relació
escola i família; cohesió i participació; joventut; i
sensibilització ambiental i respecte per l�entorn.

Si haguessis de fer una radiografia sobre la
situació de l�ensenyament al municipi què en
destacaries de rellevant, tant pel que fa a les
mancances com pel que fa a les satisfaccions?

Si hem de parlar de reptes tenim un tema
d�instal·lacions pendent pel que fa a la llar d�infants
Sol-Solet que havia estat endegat  a l�inici d�aquesta
legislatura i que cal reprendre; pel que fa a places
en les llars d�infants del municipi tenim molt
equi l ibrada la relació demanda-oferta.
Respecte a  les escoles d�educació infantil i primària
pensem que gaudim d�un centres amb empenta
i iniciativa que ens ofereixen una educació de
qualitat ben integrada en l�entorn. En ambdós
casos no podem deixar de mencionar la implicació
de les famílies en el bon funcionament dels centres
a través de les associacions de mares i pares.

"Aquest any tenim una gran satisfacció:
amb les tasques iniciades el gener de
2010 s�ha aconseguit que el proper
curs 2011-2012 s�inicïi l�Educació
Secundària a Santa Coloma, amb 66
alumnes. Aquest és un tema educatiu
molt important per al municipi i haver-
ho aconseguit per al curs vinent ha
estat crucial per poder parlar de
continuïtat de l�ensenyament públic
des de la llar fins a la secundària
obligatòria al municipi, i la superació
de la fractura social que suposava la
pèrdua dels i les joves al cursar la
secundària fora del poble."

Els joves tornen al municipi, això vol dir també
implicació des de l�ajuntament pel que fa a
la transició escola-treball després de
l�ensenyament postobligatori; quines
polítiques es poden impulsar des de la
regidoria?

Està clar que ara s�il·lumina davant nostre tot un
camí que fins ara romania a les fosques perquè el
problema, i per tant també les seves solucions, es
trobava traslladat a la població on majoritàriament
eren escolaritzats els alumnes de secundària.
Caldrà activar polítiques educatives i socials que
vagin encaminades a proporcionar eines que facilitin
la transició a la formació professionalitzadora o al
món laboral.

Parlem del futur: quines són les línies
d�actuació en educació que voleu encetar de
forma immediata?

A  banda de  vetllar per continuar gaudint d�una
educació infantil i primària de qualitat i de
promoure unes llars d�infants amb línia educativa
més enllà de la merament assistencial, cal proposar-
se treballar de valent en la construcció d�una
educació secundària  obligatòria que persegueixi
l�excel·lència per al nostre jovent i obri les portes
de la formació acadèmica, professional o laboral.

L�educació d�adults i l�educació permanent al llarg
de  tota la vida és l�altre aspecte que caldrà
prioritzar. El moment social i econòmic així ho
exigeix: l�educació és una  eina clau que pot lluitar
d�una manera efectiva contra el risc de l�exclusió
social, i aquest risc no és  privatiu dels joves;
malauradament els adults i les persones grans el
pateixen al mateix nivell.

Has estat regidor d�Educació en la legislatura
2003-2007 i vas tornar a fer-te càrrec
d�aquesta regidoria desprès que PROGRÉS
recuperés l�alcaldia arrel de la moció de
censura al desembre de 2009. Com valores
aquest últim any i mig al capdavant d�aquesta
responsabilitat?

Es va fer un pas enrere en matèria educativa en
la primera part del mandat d�aquesta legislatura
amb el govern municipal PSC-ERC , van ser dos
anys i mig de molta paralització i falta de respostes
bàsiques en educació. Aquesta valoració era
compartida de forma extensa, i així es va
corroborar amb protestes dels diferents col·lectius:
mestres i famílies de les llars d�infants a la Festa
de la Cirera, famílies i alumnes de les escoles del
municipi manifestant-se en els plens municipals
demanant solucions al tema de d�institut, etc.

"Tornar a la responsabilitat de dirigir
la regidoria d'Educació era tot un repte
i, a més, m�omplia d�orgull i satisfacció
veure un cert reclam popular perquè
PROGRÉS tornés a ser decisiu i es posés
al capdavant dels projectes necessaris
per al municipi."

Però aquest últim any i mig ha estat molt dur en
la gestió. He treballat moltísim, però no em queixo
perquè mai he estat sol. Gràcies a una comunitat
educativa exemplar es va recuperar l�iniciativa
institucional per desencallar temes cabdals per al
futur educatiu de Santa Coloma. També ha estat
fonamental que PROGRÉS recuperés l�alcaldia
amb l�experiència d'en  Felip Castillo i amb el
recolzament de la resta d�equip de Govern hem
augmentat l�eficàcia a l�hora de resoldre els
problemes.

Molta feina feta doncs en poc temps, s�ha
recuperat el funcionament del Consell Escolar
Municipals, s�ha normalitzat els Casals d�estiu
com a element de cohesió social (oberts a les
tres escoles i a la resta d�alumnat que hi viuen al
municipi), s�ha desenvolupat una política de
suport efectiu a les AMPA, s�ha reiniciat el
Projecte Educatiu de Ciutat... I hem sabut
trobar alternatives viables al retard de
l�institut (�Can Baruta� projecte, finançament i
subvencions), donar suport i acompanyament a
la Comissió de l�Institut, negociar amb el
Departament d�Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya les diferents fases de consolidació del
projecte, i garantir l�inici de secundària a Santa
Coloma per el curs 2011- 2012. Un gran èxit
de tota la comunitat educativa, sens dubte, però
per mi ha suposat una gran empenta per continuar
desenvolupant els projectes educatius del nostre
poble i també per defensar la candidatura de
PROGRÉS en les properes Eleccions Municipals
de maig de 2011.


