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Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 13/10/2016, primera convocatòria, ha 
pres, amb els vots favorables dels grups ERC, CUP, PSC i dels regidors no adscrits, amb 
l’abstenció del grup CIU, i amb el vot en contra del grup PP, i a proposta del regidor no adscrit 
Sr. Josep M. Jiménez “Ximenis” i Gil, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de 
l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL REGIDOR NO ADSCRIT SR. JOSEP M. JIMÉNEZ “XIMENIS” I GIL PER UNA 
EDUCACIÓ EN ECONOMIA CRÍTICA I PLURAL ALS CENTRES EDUCATIUS A LA VILA 
D’ARENYS DE MUNT. 
 
L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració amb agents 
públics i privats (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Financers, BBVA, CaixaBank, 
Banc Sabadell, Santander i Caixa d’Enginyers, Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
l’European Financial Planning Association) per fer arribar l’educació financera a tots els 
centres educatius de forma gratuïta. 
 
Aquest conveni, anomenat “Educació Financera a les Escoles de Catalunya” (EFEC), compta 
amb una borsa de voluntariat, personal de bancs i caixes, alguns d’ells jubilats, que ofereixen 
un curs sobre gestió de pressupostos personals, planificació financera, estalvi a llarg termini i 
mètodes d’endeutament “amb seny” contractant productes de crèdit. 
 
El programa, àmpliament difós a mitjans de comunicació i pel Departament d’Ensenyament, 
es presenta com una oportunitat perquè l’alumnat conegui els termes més comuns sobre 
finances i consum “intel·ligent”. Enguany, un 25% dels centres escolars catalans han realitzat 
aquests cursos, sent la intenció estendre’ls a la resta de centres per a què aquest curs es 
consolidi en el currículum i la pràctica educativa. 
 
Atès que lluny de les bondats amb les quals s’ofereix aquest taller, el consum i l’endeutament 
es presenten com a una pauta de comportament desitjable i buscar consolidar el sistema 
capitalista com a únic model econòmic possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament 
crític imprescindible en tot procés educatiu, de desenvolupament personal i, especialment, de 
gestió individual responsable i autònoma dels productes financers. 
 
Atès el fet que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes entitats 
financeres a les aules (algunes rescatades amb diners públics), legitima el seu relat sobre les 
causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat, i culpabilitzant a les famílies del sobre-
endeutament irresponsable que ha provocat la crisi que estem vivint. 
 
Atesa la constitució de la PLEEC (Plataforma per una educació en economia crítica) que 
impulsa la campanya col·lectiva «Eduquem en una economia crítica i plural» per denunciar i 
fer conèixer la realitat de l'esmentat conveni, amb l'objectiu final de promoure l'educació crítica 
i plural en economia. 
 
Atès que el manifest impulsat per la plataforma compta amb el suport, fins a dia d'avui, de 
1.400 signatures a títol individual i més d'un centenar d'entitats educatives, socials, de lleure, 
juvenils, associacions familiars, associacions de veïns i veïnes, associacions de mares i 
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pares, associacions de docents, mediambientals, cooperatives de serveis i de consum, 
col·lectius feministes, sindicats, finances ètiques i grups polítics nacionals i municipals. 
 
Atès que els recolzants del manifest consideren que l’educació sostinguda amb fons públics 
no es pot alienar amb el discurs de les entitats financeres, un dels agents responsables de la 
crisi. 
 
Atès el reclam popular, professional, social i polític perquè les perspectives de l’economia 
crítica, solidària, feminista i ecològica estiguin integrades en el currículum oficial i siguin 
impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament. 
 
El regidor Josep Manel Ximenis i Gil en representació del Grup majoritari de persones que es 
van presentar a les eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP-PA) per Arenys de Munt, càrrec electe escollit per la CUP d'Arenys de 
Munt, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar suport al manifest de la plataforma PLEEC (Plataforma per una Educació en 
Economia Crítica). 
 
Segon.- Continuar apostant per una formació dels alumnes que els permeti ésser plenament 
autònoms i crítics, permetent als centres que ho desitgin, realitzar tallers que ensenyin les 
característiques de les Finances Socialment Responsables. 
 
Tercer.- Fer una crida als Centres Educatius de la vil·la per a què no sol·licitin aquesta 
formació de mans de la banca i mostrin el seu rebuig a aquest conveni al Departament 
d'Ensenyament manifestant la seva negativa a desplegar aquest tipus de formació al seu 
centre educatiu. 
 
Quart.- Per tal de contrarestar l'aplicació d'aquest conveni l'Ajuntament promourà un espai de 
debat entre la comunitat educativa, i agents implicats, per introduir aquesta educació en 
economia crítica.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acords a la Plataforma (PLEEC), a la seva pàgina web: 
'educaciocritica.cat', al Departament d’Ensenyament, a tots els Centres Educatius d'Arenys de 
Munt, a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la vil·la i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya.” 
 
 


