
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UN ESPAI ESTABLE DE DEBAT I 

PARTICIPACIÓ SOBRE TEMES EDUCATIUS DE PREMIÀ DE MAR PER LES 

FORMACIONS POLÍTIQUES DEL MUNICIPI 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atès que l’educació és un tema cabdal i rellevant en la formació d’una societat activa, 

solidària, empàtica, avançada, més justa i cohesionada i amb eines per encarar els reptes 

de present i de futur. 

 

Atès que la societat civil ja disposa de fòrums on organitzar-se, debatre i participar i també 

des d’on adreçar les seves demandes i propostes al govern municipal a l’entorn dels temes 

educatius de Premià de Mar. 

 

Atès que ens aquests espais ja existents, més formals o informals, tot i que totes les 

formacions polítiques de l’oposició ja hi són representades, s’hi espera un major 

protagonisme i iniciativa de la societat civil i, al mateix temps, el mateix format d’aquests 

òrgans o fòrums tampoc no permet un debat polític en profunditat. 

 

Atès que el calendari polític impulsa diversos i variats temes sobre educació a Premià de 

Mar, molts d’ells decisius i rellevants pel futur educatiu del poble, i que sempre és 

beneficiós per al municipi comptar amb un debat directe, profund i en termes polítics 

entre totes les formacions polítiques per a aconseguir un posicionament conjunt més 

robust. 

 

Atès que un debat educatiu realitzat en un espai estable destinat a aquesta fi pot alleugerir 

el debat d’altres òrgans –com el Ple o el Consell Escolar Municipal– els quals ja de per si 

no permeten un intercanvi complert i precís de tots els punts de vista en polítiques 

educatives. 

 

Per tots aquests arguments i amb la intenció de millorar la comunicació entre els grups 

municipals, el debat, la participació i les posicions conjuntes en matèria d’educació, el 

grup municipal d’ERC-Junts x Premià sol·licita al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 

1) En breu i en un temps raonable, treballar amb totes les formacions polítiques re-

presentades al Ple municipal la proposta de creació d’un espai estable i regular de 

debat sobre temes i polítiques d’educació a Premià de Mar destinat als partits po-

lítics. 

2) Acordar també en aquest grup de treball l’abast, l’organització i la normativa de 

funcionament d’aquest nou fòrum, així com la posada en marxa del mateix. 

3) Comunicar aquests acords al Consell Escolar Municipal, la Federació d’AFAs de 

Premià de Mar, a cadascuna de les AFAs de Premià de Mar i a les direccions dels 

centres educatius del municipi. 


