
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
Salt reforça el Consell Escolar Municipal sumant 
representants dels àmbits universitari, social, 
d’ensenyaments no reglats, joventut i esports 

 
Durant el darrer any s’ha fet una revisió del reglament per ampliar el CEM com a espai de 
debat i reconeixement de les necessitats socioeducatives de la vila 
 
El nou reglament s’ha aprovat durant el plenari que s’ha celebrat aquest dilluns 19 d’abril 
 
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Salt s’ha potenciat ampliant-lo amb representants de 

diversos àmbits educatius que van des de l’universitari o el d’ensenyaments no reglats, a 

joventut, esport o sectors socials. Aquesta és una de les novetats més importants que inclou 

la revisió a fons que s’ha dut a terme del reglament del CEM, un des objectius que recull el 

Pla Educatiu del municipi per tal de “reforçar el Consell Escolar Municipal, com a espai 

de debat i (re)coneixement de les necessitats i recursos socioeducatius de la vila”. 

  

Els nous representants d’altres àmbits educatius, públics i/o privats, serà d’un màxim de vuit 

integrants i s’escolliran representants de cadascun dels següents àmbits educatius o dels 

que, en un futur, es consideri oportú en funció de la realitat social i educativa de Salt. 

 

Durant els darrers tres mesos s’ha dut a terme el procés per designar els membres del nou 

sector i, en aquesta línia, es va enviar la informació per correu electrònic a les entitats de la 

vila. Les que van mostrar interès en formar part del nou sector CEM van participar en un una 

trobada el passat 16 de febrer per designar la seva participació i les que s’han incorporat 

com a nous membres  són: 

 Universitats amb seu a Salt (1 membre representant d'universitats, rotatiu cada curs) 

 Taula Entitats del Sector Social - 2 membres 

 Escola de Música La Moderna - 1 membre 

 Els Marrecs de Salt - 1 membre 

 Associació Azahara - 1 membre 

 

El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Salt, Fermí Cunill, explica que “amb les noves 

incorporacions al CEM, d’àmbits molt diversos per directament connectats al sector 

educatiu, guanyem una mirada més àmplia i ens permetrà comptar amb més 

aportacions per debatre i, si s’escau, aplicar-les sempre sota el paraigua del Pla 

Educatiu”.  

 

Entre els canvis que s’han incorporat al nou reglament del CEM també hi ha el del canvi de 

nom que ha passat de Consell Escolar Municipal a Consell Educatiu Municipal. 

 


