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Valldoreix ja té Consell Sectorial d'Educació
La junta de veïns de l'EMD de Valldoreix d'aquest dijous ha
aprovat per unanimitat la creació del Consell Sectorial
d'Educació, un òrgan de participació ciutadana que integra
entitats i ciutadans en la discussió dels assumptes que afectin
aquesta matèria al territori. El nou òrgan, que depèn del
Consell de la Vila, està representat per l'EMD, els centres
educatius, les AMPA, grups polítics i tècnics.

Presidit per la vocal d'Educació, Susanna Herrada, el Consell Sectorial d'Educació es presenta com un
mecanisme més perquè els valldoreixencs puguin dir la seva sobre les polítiques de l'EMD en educació.
Durant la junta de veïns, Herrada ha donat compte dels acords que preveu l'aprovació, destacant el que suposa
el consell sectorial en l'elaboració del projecte educatiu de Valldoreix.
Susanna Herrada: Destacaria fomentar l'associacionisme entre les persones que facin activitats
relacionades en educació i la contribució en el projecte educatiu de Valldoreix.
La sessió també ha servit per aprovar la declaració de la compatibilitat del president de l'EMD, Josep Puig,
amb l'activitat professional privada. Una declaració que arriba a petició de Gent de Valldoreix i que ha estat
aprovada amb els vots a favor de CiU-Actuem i el PP, i el vot en contra de la Candidatura de Progrés.
En l'apartat de mocions s'han aprovat per unanimitat la proposta de CiU-Actuem de suport a la cadena humana
de l'Onze de Setembre i la de la Candidatura de Progrés demanant l'aprovació d'una llei pel mínim vital de les
persones. Tant la moció de CiU-Actuem d'adhesió al Pacte nacional pel dret a decidir com la de la
Candidatura de Progrés sol·licitant la continuïtat de la Llei de la dependència han rebut els vots a favor
d'aquests dos partits i el vot contrari del PP.
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