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Baixa participació en les eleccions als consells escolars
dels centres educatius de Roquetes

presentacions literàries

El mes de novembre passat van celebrar-se les eleccions per
a la renovació parcial dels membres dels consells escolars dels
centres educatius de la nostra ciutat; unes eleccions que van
caracteritzar-se per la baixa participació. En el cas de l’escola
M. Marcel·lí Domingo, per exemple, dels 954 pares i mares
censats, només van acudir-ne a votar 78, la qual cosa representa un 8,18% del total. Tot i això, el consell escolar resultant
d’aquest procés va quedar constituït de la següent manera:
Equip directiu: M. Auxiliadora Sánchez, presidenta; Maribel
Caballé i Josi Medina. Representat de l’Ajuntament: el regidor
d’Educació, Sisco Ollé. Personal d’atenció educativa complementària: Cristina Alaminos. PAS: Anabel Faiges. AMPA: Dolores Garcia. Sector pares/mares: M. Pilar Puerto, Lídia Grau,
Montse Pla i M. Cinta Blanch. Sector mestres: Santiago Añó,
M. Cinta Pérez, Guillem Blanch, M. Pilar Rodríguez i Jaume
Sastres.
El centre vol expressar el seu agraïment a les persones que
van presentar-s’hi com a candidates, als pares i mares que
van exercir el seu dret a vot, a les persones que van formar
part de les meses electorals, a l’AMPA i el personal de la
cuina, que van col·laborar-hi tot preparant un petit aperitiu

per a la gent que aquella tarda va dedicar una part del seu
temps a anar a votar.
L’ESCOLA RAVAL DE CRISTO I L’INSTITUT

En el cas de l’escola de la Ravaleta, després de les eleccions
al nou consell escolar, aquest va quedar constituït dimecres
1 de desembre de la manera següent: José M. Bonet, director, i José M. Eguren, secretari. De l’Ajuntament, Sisco Ollé.
Com a representant de la ZER, M. Àngels March. De l’AMPA,
Salomé Ginovart. Del sector dels pares, Anna Pardo i Alfonso
Gutiérrez i del sector dels mestres, Laura Moreno, Anna Soler
i M. Cinta Coma.
Quant a l’Institut, el 9 de desembre va ser constituït el nou
consell escolar, i va quedar així: Francesc Benet, director;
Manel Reverté, cap d’estudis; M. Teresa Sabaté, secretària.
Representat de l’Ajuntament, Sisco Ollé; del PAS, Rosa M. Fadurdo; de l’AMPA, Anna Rodríguez; dels pares i mares, Francisco Fontanet i Carme Valmaña; del professorat, Montse
Valldepérez, J. Enric Rehues, M. Carmen Massip, M. Cinta Fàbregues, Raül Curto i Assumpta Moya; i de l’alumnat, Mar
Sebastià, Ariana Margalef i Clara Alcoverro.

‘Les cançons dels nostres avis’, el llibre de Josi Medina

El músic roquetenc Josep Ignasi Medina va presentar,
divendres 17 de desembre, a la sala polivalent de la biblioteca, el seu llibre, que porta per títol Les cançons dels
nostres avis; una petita mostra del tipus de treball que es
fa a l’escola en l’àmbit de l’educació musical, en la qual
trobem un recull de partitures de cançons interpretades per avis d’alumnes de l’escola M. Marcel·lí Domingo. El desenvolupament d’aquest projecte va ser
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laboriós. Els alumnes van enregistrar les cançons que els
cantaven els seus iaios i, després, Medina va escoltar-les i va
transcriure’n les partitures musicals, i també les lletres. El
curs 2001-2002, aquest projecte va rebre un dels premis que
la fundació Enciclopèdia Catalana atorga a treballs escolars
i no ha estat fins ara, quan l’escola ha complert el seu 75è
aniversari, que ha vist la llum. Per acabar, la coral Novella
harmonia va interpretar algunes de les cançons del llibre.

