
                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’AM-CUP, SOCIALISTA-

MOVEM SANT MARTI I ERC EN SUPORT A LA DEMANDA DE CONSTRUCIÓ DEL 

GIMNÀS DE L´INSTITUT DE L´ALT FOIX TAL I COM ESTÀ DEFINIT AL PROJECTE 

DEFINITIU 

Atès que el projecte definitiu de l’institut de l’Alt Foix ubicat a Sant Martí Sarroca inclou 

un gimnàs i que aquest no ha estat construït, sent l´únic espai no construït del projecte 

original. 

Atès que un gimnàs aporta usos polivalents que van més enllà de la pràctica de l’esport 

i que per tant és un espai que proporciona múltiples opcions d’ús que són necessàries 

en el funcionament d’un institut. 

Atès que actualment els alumnes de l’institut dels municipis de Sant Martí Sarroca, 

Torrelles de Foix, Pontons, Guardiola i Font-Rubí cursen  les seves pràctiques esportives 

al pavelló municipal de Sant Martí, fent que tots els costos directes de l’activitat 

repercuteixin directament en l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca.  

Atès que el consell de regidors de l’institut  del passat 11 de febrer va considerar per 

unanimitat el gimnàs com a espai imprescindible en qualsevol institut i va manifestar el 

seu acord en fer la petició de construcció a la consellera d’Educació d’acord amb el 

següent text: 

“Honorable  Consellera d’Ensenyament, 

Reunit el Consell de Regidors del nostre Institut el dia 11 de febrer, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat presentar-li la següent demanda:  

Finalment, i amb un important retard respecte de la data prevista, vam poder estrenar el 

mes de gener de 2015 un edifici que acull l’alumnat dels nostres municipis.  

L’anunci de l’edificació, sense gimnàs, ens va resultar força preocupant i més tenint en 

compte els criteris d’ús d’un espai com aquest que hi ha en el si de la comunitat educativa 

i que avui és compartit pels diferents municipis que constitueixen l’Alt Foix: Font-rubí, Sant 

Martí Sarroca, Pontons i Torrelles de Foix, així com per la direcció del Centre.  

Voldríem posar-la en coneixement que aquest espai de l’institut és un gimnàs, però també 

és un espai per entrenaments de les activitats extraescolars esportives de l’alumnat, una 

aula, una sala d’actes, un  teatre, una sala de cinema, un espai per a fer actes festius com 

ara els sopars de final de promocions, trobades d’ex-alumnes, un magatzem, un espai que 

ens proporciona múltiples opcions d’ús i que són necessàries i imprescindibles en el 

funcionament d’un institut i que no poden ser substituïdes per cap altre equipament. 

Davant d’aquesta situació l’emplacem a valorar la nostra petició i a resoldre la 

problemàtica generada per aquesta construcció inacabada.” 

Atès el suport de la direcció i dels mestres del centre en la demanda del gimnàs a la 

Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 



                    
                
 
 

  
  
 

 
 

 

Atès el suport per part de l’AMPA de l’institut pel que fa a la necessitat del gimnàs a 

l´institut. 

 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple d’adopció dels següents  ACORDS: 

 

1. Demanar a la Honorable Consellera d´Ensenyament la construcció del gimnàs de 

l´institut de l´Alt Foix per completar el centre tal i com figura en el projecte i cobrir 

així les necessitats de l’alumnat del centre. 

2. Traslladar aquest acord a la direcció de l’Institut Alt Foix, als grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Font-rubí, Pontons i Torrelles de 

Foix, a la Conselleria d’Ensenyament i a l’AMPA de l’institut de l’Alt Foix. 

3. Instar el Govern Martinenc d’Esquerres a sol·licitar una reunió amb la Consellera 

d’Ensenyament 


