
En Sebastián Gallardo Asensio, com a portaveu de la Plataforma Ciutadana per Barberà  
presenta al Ple Municipal pel procediment d’urgència la següent moció: 

 

En una reunió informativa mantinguda amb la directora de l’IES Can Planas, el Departament 
d’Ensenyament li va comunicar que al proper curs els cicles formatius que actualment 
s’imparteixen en el Centre es traslladaran a l’IES Jaume Mimó de Cerdanyola. Això significa que 
l’oferta educativa de la nostra ciutat pateix un cop demolidor que la deixa reduïda 
exclusivament  a l’oferta dels cicles del sector químic   que es realitzen a l’IES La Romànica. 
Però aquest fet és molt més greu si el considerem en el conjunt de decisions que al respecte 
de la formació professional a Barberà ha pres del Departament als darrers anys.  Farem una 
mica d’història al respecte.  

L’IES Can Planas va començar com a Centre experimental del que aleshores era la “Reforma 
Educativa” i en el seu moment i per justificar el seu funcionament l’ aleshores Delegat 
Territorial d’Ensenyament va manifestar la seva voluntat de fer d’aquest centre un  “campus” 
que abastés tot l’ensenyament secundari, des de l’ESO fins a la formació professional.  

Però el centre va anar creixent i la tant desitjada formació professional no apareixia per enlloc 
fins que al 2003 un estudi elaborat per aquest Ajuntament i aprovat pel Consell Escolar 
Municipal va fer evident les necessitats de formació que existien a la nostra ciutat i que no 
estaven cobertes ni aquí ni a les ciutats properes. Aquest estudi es va fer arribar al 
Departament d’Ensenyament i la resposta va ser que a l’abril del 2004  l’IES Can Planas rebia 
instruccions per iniciar dos mòduls al curs 2004-2005: un de grau mitjà de “Sistemes 
informàtics” i una altre de grau superior de “Gestió del transport”.  De cap d’aquest mòduls hi 
havia documentació preparada i van ser els professors del propi IES els que van haver de 
preparar tant el material didàctic com les dotacions de mobiliari i eines que el mòdul 
necessitava.  

Al febrer de 2005, quan tant sols feia 7 mesos que havia començat el mòdul, el Departament 
decideix que per tal d’optimitzar els recursos i agrupar les diferents famílies formatives, el 
mòdul d’informàtica es traslladarà a Badia del Vallès al curs següent de manera que alumnes 
que havien iniciat els estudis a l’IES Can Planas els havien d’acabar a Badia. En aquell moment 
no es va fer la pressió necessària sobre el Departament i aquest trasllat es va completar. A 
canvi Barberà va rebre un nou cicle de la “família”  que ja s’impartia a l’IES Can Planas: un cicle 
de grau mitjà de “Comerç” que també el centre va haver de dissenyar de bell nou donat que 
no tenia la més mínima similitud amb el d’informàtica que s’havia impartit el curs anterior. 

Ara resulta que per segona vegada en quatre anys el Departament d’Ensenyament reorganitza 
el sector de la formació professional i a Barberà li toca novament el rebre. I ja n’hi ha prou. 

Per aquest motiu demanen al Ple Municipal l’adopció dels següents acords de resolució: 

 



Primer: Fer arribar a la Direcció Territorial d’Ensenyament al Vallès Occidental  la negativa més 
rotunda d’aquest  Ajuntament  a acceptar el trasllat de cap dels cicles formatius que enguany 
s’imparteixen a la nostra localitat. 

Segon: Informar d’aquesta situació a tots els Centres Educatius i a les Associacions de Pares  i 
Mares respectives per tal de donar a conèixer aquest greuge entre la comunitat educativa 
local. 

Tercer: Que l’Ajuntament lideri la resposta ciutadana contra l’arbitrarietat d’aquesta decisió i 
que per fer-ho compti amb la presència dels portaveus d’aquells grups que malgrat no formar 
part del govern municipal estan disposat a donar-li el seu suport en aquestes accions.  

 

 

 

 


