
 

                 

 

 

MOCIÓ PER DEMANAR EL CANVI DE NOM DE L’ESCOLA DR. CARLES SALICRÚ. 

 

Les societats, al llarg del temps, teixeixen una simbologia pública que l’expliquen històricament i 
que conforma una idiosincràsia concreta que la defineix com a comunitat particular, com a 
estructura sociocultural. L’univers simbòlic de les ciutats i els pobles construeixen un relat que dona 
forma a un imaginari social que no és res més que la representació mental dels individus que 
formen la col·lectivitat. La ciutadania comparteix en els noms amb els que denominem els nostres 
carrers, les nostres places, els nostres edificis singulars —públics o privats— o els nostres centres 
d’educació una mateixa visió del món, del nostre món.  
 
Amb al pas dels anys, però, i per situacions determinades, aquests referents necessiten ser 
“resignificats”, ja sigui per l’evolució i maduració de la societat, ja sigui per canvis històrics 
significatius. Avui dia no entendríem que, dins l’espai públic, es posés en valor com a societat noms 
de persones i fets històrics que entressin en contradicció amb els avenços socials consolidats: el 
feminisme, la democràcia, la justícia, la solidaritat, la tolerància...  
 
En el nostre país, l’arribada de la democràcia va comportar la recuperació d’aquells vincles afectius 
que ens definien com a comunitat, l’actualització d’altres i l’anul·lació d’aquelles referències que 
ens van ser imposades per una brutal dictadura. La ciutat de Calella ha revisat i ha posat al dia les 
representacions simbòliques en el seu espai públic adequant-los als nous valors democràtics. És una 
responsabilitat cívica que es responsabilitat de tots i totes, però que d’alguna manera han de 
liderar les administracions públiques, en aquest cas, el consistori municipal. 
 
Malgrat l’esforç, malgrat aquest procés normalitzador, malgrat que les representacions simbòliques 
ens ajuden a entendre la ciutat de manera col·lectiva i és una responsabilitat compartida superar 
les rèmores del passat, sovint, per deixadesa o ignorància hi ha elements, noms i símbols que amb 
una pàtina de tradició ens han passat desapercebuts o no hem sabut actualitzar en el seu moment. 
És el cas del nom de l’escola Dr. Carles Salicrú, denominació que va rebre per acord del ple 
municipal encara en el període franquista, concretament el 4 d’octubre de 1973. La figura del 
doctor Salicrú, pels seus pensaments misògins i poc democràtics no pot donar nom a una escola 
pública, laica i que no discrimina per raons de sexe. Pensem que la nova ubicació de l’escola en 
unes noves instal·lacions és una bona oportunitat per plantejar un canvi de nom que representi 
aquells valors cívics i democràtics que la societat calellenca ha fet seus. 
 
Per això, atès que la figura del Dr. Carles Salicrú per les seves opinions i escrits no encarna aquells 
valors que els calellencs i calellenques compartim en l’actualitat. 
 
Atès que l’escola amb el seu comportament i accions pedagògiques sempre ha manifestat el seu 
compromís amb els valors democràtics i de país. 
 
Atès que la normalització dels símbols de l’espai públic és una responsabilitat col·lectiva del que 
participem gran part de la població i que ens compromet, especialment, als poders públics, 



 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Demanar a la Comunitat educativa de l’escola Dr. Carles Salicrú la substitució del nom de 
l’escola aprofitant el canvi d’ubicació a unes noves instal·lacions. 
 
SEGON.- Convidar al Consell Escolar de l’escola, sobre el que recau aquesta decisió, a obrir un 
procés participatiu de ciutat que doni com a resultat una nova denominació per a l’escola, procés 
que hauria de desenvolupar-se durant els propers dos mesos per tal de poder començar el curs 
escolar 2018-2019 amb un nom normalitzat que reflecteixi les característiques pedagògiques de 
l’escola i els valors democràtics de la nostra societat. 
 
TERCER.- Demanar la constitució d’un grup d'interlocució i de treball, amb un representant de cada 
grup polític amb representació al consistori i representants de la comunitat educativa de l'escola, 
per tal de fer el seguiment i treballar de forma efectiva i àgil els acords presos en aquesta moció i 
d'altres que s'hagin de prendre fruit dels primers.  
 
QUART.-  Posar a disposició de la Comunitat educativa de l’escola aquelles eines i infraestructures 
necessàries per dur a terme aquest repte col·lectiu. 
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