
PETICIÓ DE 
PARTICIPACIÓ 

 
AL PLE MUNICIPAL DE  

 
GIRONA 

 
del mes de Juny de 2016  

 
 
                 Que presenta: 

 
AMPA Escola Montfalgars 

 
 
 
 

Titular designat per intervenir en el  
Ple Municipal:  

 
XAVIER VILLARREAL PIEDRA 

 
 
 



Jo, Xavier Villarreal Piedra, amb DNI 40.343.565-R com a major 

d’edat i resident a Girona, i en representació de l’ AMPA Escola 

Montfalgars, amb NIF G17112970, SOL.LICITO: 

 

Participar al Ple Municipal del mes de Juny de 2016, per la següent 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

L’any 2008 es va inaugurar la Biblioteca Oberta al barri Montfollet, fruit 
de les accions coordinades i desenvolupades pels plans integrals i 
comunitaris (Pla de Barris, PuntEdu, Pla Educatiu i Entorn i Pla Educació i 
Convivència)que intervenien llavors al Barri Santa Eugènia i Can Gibert. 
 
El passat 6 de Maig de 2016, des del servei de biblioteques de 
l’Ajuntament de Girona se’ns va comunicar que pel curs vinent l’Ajuntament 
deixarà de prestar el suport de 17.150€/any i es desvincularà d’aquest 
servei.                                                                                                  
Al mateix temps, se’ns va oferir com a única opció la de presentar-nos a 
una subvenció municipal de 4.000€/any, que en la pràctica vindria a 
suposar el tancament de la Biblioteca Montfollet tal i com la coneixem 
actualment. 
 
Des de la Coordinadora d’Ampa’s de SE-SN (que inclou les AMPAs de les 
escoles Montfalgars, Santa Eugènia, Mare de Deu del Mont, Cassià Costal, 
IES Sta. Eugènia i Dalmau Carles) i de l’escola Montfalgars, amb el suport 
de les escoles de J. Dalmau Carles, Mare de Déu del Mont, Cassià Costal, 
llar Infants i l’Ampa el Tarlà,  volem manifestar el nostre desacord més 
profund amb aquesta decisió unilateral de posar fi a un projecte educatiu de 
ciutat, que deixa desatesa a aquesta zona del barri, i per la qual no se’ns ha 
donat cap justificació més enllà d’un canvi de direcció política i la manca 
d’arguments objectius per defensar el projecte. 
 
En aquest sentit, i en Sessió Plenària, hem pensat que volem fer sentir els 
nostres arguments objectius per defensar el Projecte de la Biblioteca 
Oberta al Barri Montfollet.  
 
En primer lloc, objectius del Projecte: 
 
Considerem que els objectius d’ aquest projecte, en conveni amb  
l’Ajuntament des del 4 de maig de 2012, continuen absolutament vigents i 
són: 
 
1. Disposar d’un espai d’estudi i consulta fora de l’horari escolar amb una 

infraestructura, fons i horari, adequats a les necessitats de la població a 
la que s’adreça el projecte. 

 
2. Oferir un nou servei d’extensió bibliotecari en alguna zona del barri 

desatesa d’aquest tipus de serveis. 



3. Oferir una imatge d’escola oberta a la població en general i reforçar la 
idea de que les escoles poden ser equipaments de proximitat en el 
sector on estan ubicades.   

 
4. Complementar l’oferta educativa i cultural del sector on està ubicada la 

biblioteca. 
 

En segon lloc, característiques del barri: 
 
Malgrat que el barri de Santa Eugènia és un barri amb una alta concentració 
d’habitants, que representen el 16,72% de la població de Girona, amb una 
densitat de població molt elevada, de 12.453 habitants/km2 molt per 
sobre de la mitjana de Girona que es situa a 2.525,8 habitants /km2, 
l’oferta educativa i cultural del sector és encara avui dia inexistent i les 
necessitats de la població entre 3 i 12 anys del Barri de Santa Eugènia no 
s’han modificat, com a mínim a millor, ja que la bretxa digital s’engrandeix 
cada dia.  
 
D’altra banda, la distribució de la població per nivell d’instrucció també és 
significativa respecte la mitjana de la ciutat. En aquest sentit, Santa 
Eugènia té una proporció superior de persones en les categories de menor 
instrucció (no sap llegir ni escriure o no té estudis) i un nivell d’ingressos 
inferior a la mitja de la ciutat.                                                                 
Per la població infantil del nostre barri, poder disposar d’un espai d’estudi i 
consulta fora de l’horari escolar amb un espai, fons i horari adequat, és un 
element potenciador dels processos d’inclusió social. 
 
En tercer lloc, estadística d’usuaris: 
 
Podem afegir, també, que la Biblioteca Montfollet té d’una població d’usuaris 
potencials estimada pels serveis de biblioteques de l’Ajuntament de 2.000 
persones i rep anualment 1.200 visites. És a dir, 1.200 infants que utilitzen 
la biblioteca Montfollet com un espai on poder realitzar els deures escolars 
amb la necessària connectivitat a internet, amb un fons adequat a les seves 
necessitats educatives i amb un suport educatiu que els permet assolir amb 
èxit el repte educatiu.  
Aquests usuaris, en la seva majoria infants, i les seves famílies poden 
també participar de les hores del compte per potenciar la lectura en els més 
petits, participar del Club de Lectura pels més grans per transmetre el plaer 
de llegir i compartir l’experiència i l’aprés, participar en els Tallers de 
manualitats que col·laboren en la decoració i manteniment de l’espai 
compartit, participar dels grups de famílies que aprenen conjuntament 
sobre l’educació del infants, i un sense fi d’activitats promogudes per l’Ampa 
de l’escola Montfalgars, sempre amb el suport del Consell Escolar i fins ara 
del Servei de Biblioteques de l’Ajuntament de Girona. 
 
En quart lloc, Projecte Xarxa de biblioteques escolars. 
 
Volem assenyalar, també, que la Biblioteca Montfollet va néixer amb la 
intenció d’acabar formant part d’una xarxa de biblioteques escolars amb 
aquestes característiques, tal com es diu al projecte aprovat per 
l’Ajuntament el 4 de maig de 2012.  



I aquestes característiques són les de la qualitat, la bona pràctica i la 
innovació, tal i com va reconèixer la Secretaria de Estado de Educación 
y Formación Profesional del Ministerio de Educación quan va concedir, 
l’any 2010, el premi a las “Buenas Prácticas para la Dinamización de 
las Bibliotecas de los Centros Escolares”.  
 
Evidentment, per aconseguir aquest nivell d’excel·lència en el nostre 
context social és absolutament necessari fer-ho conjuntament amb les 
administracions, sobretot la Municipal.  
 
Per acabar, recordar que el principi d’equitat social es basa en utilitzar els 
recursos per compensar les diferents realitats. I entenem que donar el 
mateix suport a tothom, independentment de les seves necessitats, no és 
igualtat sinó un mecanisme per perpetuar la desigualtat social.  
 

 

Així doncs, i després dels arguments exposats a l’ EXPOSICIÓ DE 

MOTIUS, DEMANO al Ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

-El compromís de restablir pel curs 2016/2017 les condicions de 

col.laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’AMPA Escola Montfalgars, 

fixades al conveni signat per ambdues parts el passat 4 de Maig de 2012, 

a més de la garantia de continuïtat d’aquest conveni en, com a mínim, les 

mateixes condicions acordades al mateix. 

 

 

  

I faig la present Petició de Participació al Ple Municipal de Girona 

mitjançant la seva entrada en Registre Municipal, segons demana l’Art. 

105 del Reglament Regulador de les Institucions de la Participança.   

 

 

Girona, a __ de Maig de 2016 

 

 

 

 

Signatura 


