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25% de castellà: Cambray diu que protegirà
les direccions dels centres sense explicar
com
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dit aquest dijous que, davant l'exigència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJC, que es compleixi ja la sentència del 25%
de castellà a les escoles, la seva prioritat és "protegir les direccions dels centres".

Ho ha dit al programa "Els Matins" de TV3, però no ha aclarit com ho pensa fer, ni tampoc com
serà el recurs al TSJC, que ha de presentar com a màxim dimarts que ve:

"El que estem fent ara és analitzar la situació, estem parlant amb tothom, avui ens
reunim amb el president (de la Generalitat) i amb la junta permanent de directors per
compartir en quin moment ens trobem. Demà també ens reunim amb el president i amb
Som Escola."

"Ara el que fem és escoltar tothom, i a partir d'aquí la màxima prioritat d'aquest conseller
és protegir les nostres direccions. El que hem d'evitar és que el TSJC s'adreci a les
direccions."

Gonzàlez-Cambray ha reiterat els arguments que va utilitzar aquest dilluns quan va anunciar que
hi presentaria recurs, i no ha concretat què pensa fer abans del 30 de maig, termini establert pel
TSJC per haver complert la sentència.

És "molt probable" que enviï una instrucció als centres 

Ha admès, però, que possiblement enviarà una instrucció als centres amb indicacions sobre què
fer sobre aquesta sentència, però no ha concretat quin contingut pot tenir:

"És molt probable que acabem enviant aquesta instrucció si aquesta és la millor decisió
per protegir les direccions dels nostres centres educatius."

El conseller, que s'enfronta a una possible inhabilitació si no dona compliment a la sentència,
també ha insistit que no vol que es redueixi l'ús del català als centres educatius, sinó que
s'incrementi:

"Als centres educatius els propers cursos hem de tenir més català que el que tenim ara,
perquè els projectes lingüístics dels centres s'han de complir i han de passar a dins de
les aules, i un mestre o un professor no pot triar, no ha de triar la llengua amb què fa la
classe."

El cert és que els estudis disponibles mostren que a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el
25% i el 30% de les classes a secundària ja es fan en castellà, és a dir, per sobre del que obliga la
sentència del TSJC.

Quan s'haurà d'executar la sentència?

El recurs d'Educació al TSJC pot incloure aquestes dades, i també la petició d'aclariments de
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com aplicar la sentència quan falta poc més d'un mes per acabar el curs, amb les dificultats que
això comporta.

Si el tribunal admet aquests arguments, la conselleria podria guanyar uns mesos de temps,
almenys fins a principis del curs que ve, al setembre.

És el que creu l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau. Entrevistada aquest dimecres al
programa "Més324", s'ha mostrat convençuda que ara ja no hi ha marge per evitar que s'acabi
executant:

"S'hi ha de presentar recurs, però és una sentència que si no es fa més que recórrer-la,
s'acabarà executant, té un recorregut claríssim. Ara el que preocupa és què passarà el
curs que ve, pensar que això s'acabarà la setmana que ve és no conèixer el sistema."

L'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, aquest dimecres al programa "Més324"

La negociació amb els sindicats

Precisament l'altre front principal que té obert Educació és l'inici de curs, amb les negociacions
amb els sindicats encallades per l'avançament del començament de les classes, entre altres
assumptes.

En l'entrevista, el conseller ha assegurat que els sindicats han fet 14 demandes i que el curs que
ve ja se n'implantaran 7, i s'ha compromès a aplicar la resta durant la legislatura:

"Hem fet fins a 5 propostes d'acord als sindicats i des del mes de febrer ens hem trobat
la cadira buida. El que demanem és que vinguin a parlar perquè estem convençuts que
hi pot haver un acord."

Gonzàlez-Cambray ha assegurat que no s'ha plantejat dimitir, tal com li han reclamat els
sindicats de docents, i ha assegurat que se sent amb força per continuar.
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Els sindicats temen instruccions “ambigües” de Cambray per complir
el 25%
Els sindicats educatius han reaccionat amb escepticisme a l’anunci del conseller Josep Gonzàlez-Cambray que enviarà instruccions als centres per aplicar
la sentència del 25% sense que afecti la immersió lingüística. No tenen clar que les instruccions siguin clares, pel que temen que la responsabilitat acabi
recaient en els equips directius i els docents. 

La portaveu nacional del sindicat educatiu majoritari, USTEC, Iolanda Segura, assegura que les instruccions de Cambray “aniran en la mateixa línia del que
pretenien fer amb la modificació de la llei de política lingüística”, és a dir, que els centres facin el seu projecte educatiu “segons la seva realitat
sociolingüística”. Una altra possibilitat, assenyala, és que la instrucció sigui “fer una àrea en castellà”.

Els sindicats educatius en guerra amb Educació / Ivet Núñez

“No poden ser frases ambigües o interpretables”

La USTEC avisa que si les instruccions no són clares denunciaran que “la conselleria no compleix la seva funció”. “No pot deixar els centres de la mà de
Déu perquè la seva responsabilitat és protegir-los”, adverteix Segura, que subratlla que calen instruccions “clares” . “Si fan això ho denunciarem, perquè no
poden ser instruccions amb frases ambigües o que requereixin molta interpretació”, afegeix abans de recordar que la seva posició és que “no s’ha
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d’acatar la sentència”.

En aquest sentit, La Intersindical sosté que la interlocutòria es dirigeix al conseller i ell l’està “redirigint” a les direccions. “Està acatant la sentència i
situant el pes a les espatlles de les direccions i dels docents”, denuncia el portaveu Roger Castellanos, que reclama al conseller que prengui una
decisió per “blindar jurídicament la immersió lingüística”. També exigeixen a Cambray que doni “seguretat jurídica” als docents perquè continuïn fent les
classes en català. 

Desobediència i projecte lingüístic “únic” 

La Intersindical demana “desobediència a la sentència” i un projecte lingüístic “únic” per a tot el país. “La sentència és una ingerència al sistema educatiu.
Hem de partir de la base que no es pot parlar de percentatges per establir usos lingüístics”, explica abans d’assenyalar que, en la majoria de centres
catalans, el català no representa “ni un 25%”. 

Aquest sindicat independentista té constància d’una “minoria” de mestres disposats a desobeir la sentència, però lamenta que “hi ha molta por”. “Ara les
inspeccions no les faran els inspectors, sinó les famílies a través dels fills”, assenyalen.

Deslliurar de responsabilitats els centres educatius

Des de CCOO assenyalen que és la conselleria qui s’ha de responsabilitzar de les actuacions per respondre a la sentència i assegurar que es “deslliura”
de qualsevol responsabilitat els centres. “Esperem instruccions clares perquè ens hi juguem la tranquil·litat del sistema educatiu”, explica la portaveu de
la secció d’Educació de CCOO, Teresa Esperabé. 

“Creiem que cal esperar a veure com es desenvolupen els esdeveniments abans de fer una submissió”, assegura Esperabé, que recorda que encara hi ha
recursos pendents i no ha arribat una ordre inamovible. “Demanem a la conselleria que legisli perquè l’execució de la sentència no tingui un impacte en la
immersió”, afegeix. 

El conseller Cambray “parla molt i no diu res”

Lorena Martínez, d’UGT Educació, no té gaires esperances que les instruccions del conseller siguin clares. “Com sempre, parla molt i no diu res”, lamenta.
Martínez posa d’exemple una de les afirmacions més reiteratives del conseller, que sempre es compromet a protegir els centres però “no diu com”. “El
departament hauria d’invertir en educació i no retallar en aules d’acollida”, lamenta en referència a la baixada de l’ús del català a les aules en els últims
anys i la importància d’aquestes aules per introduir els nouvinguts a la llengua.

Accelerar la modificació de la llei de política lingüística

L’únic sindicat partidari de la modificació de la llei de política lingüística com a via per respondre a la sentència és CCOO, que després de veure que el
TSJC ha activat l’execució forçosa de la sentència demana als partits que “accelerin” la seva aprovació. Consideren que així es donaria resposta al TSJC
amb el consens “més ampli possible” i el Govern podria eximir de qualsevol responsabilitat els equips directius i els docents. 

Justament aquest dijous Junts per Catalunya s’ha despenjat definitivament d’aquest pacte entre ERC, els Comuns i el PSC per modificar la llei de política
lingüística i deixar en mans dels centres l’utilització del català com a llengua vehicular a l’escola. 
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Les AFA suspenen Cambray i demanen anar
a la manifestació del 14 de maig
L’aFFaC fa una crida a les famílies de l’escola pública a participar en la manifestació unitària
que la comunitat educativa ha convocat pel pròxim dissabte, 14 de maig, a les 12 h a la plaça
de la Universitat de Barcelona. La federació assegura que ara, més que mai, és moment de
treballar plegades per una educació publica, de qualitat i per exigir als poders públics el
respecte que mereixen les famílies, les AFA i les seves representants legítimes.

L’entitat denuncia que mai abans s’havia trobat amb una conselleria que reiteradament
“menteix, manipula, incompleix acords i falta al respecte a les famílies, les AFA i les seves
representants”.

La gota que ha fet vessar el got

En una reunió, celebrada el 5 de maig per concertar com es garantiria que les AFA seguirien
prestant serveis, més enllà del temps del migdia durant el mes de setembre, representants
del Departament d’Educació van afirmar, segons l’aFFaC, que les AFA són entitats amb “un
funcionament irregular”. És l’argument que la conselleria utilitza per no atorgar
subvencions, limitar els serveis que presten i justificar la cessió de les activitats
extraescolars de les tardes a empreses de lleure educatiu, que seran contractades
directament per les direccions dels centres.

En el cas dels centres privats concertats, en canvi, tot i que també són entitats privades com
les AFA, el Departament d’Educació sí que oferirà subvencions per tal que puguin gestionar
les activitats de lleure durant el mes de setembre.

L’endemà de la reunió, el dia 6 de maig, el Consorci d’Educació de Barcelona feia pública una
circular en què informava que la gestió de les activitats de lleure de les tardes de setembre
quedava totalment en mans de les direccions dels centres públics, impedint així “qualsevol
intent per part de la federació de blindar la gestió del servei per part de les AFA“. Un fet que
la federació considera “un nou menyspreu” tornant a trencar els acords establerts amb les
representants de les famílies després de mesos “d’una gestió opaca i autoritària per part del
Departament d’Educació”.
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El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los dos re-
cursos de amparo presenta-
dos por el exdiputado de Po-
demosAlberto Rodríguez con-
tra las decisiones que implica-
ron la retirada de su escaño
en el Congreso tras ser conde-
nado por el Tribunal Supre-
mo por pegar una patada a
un policía durante una mani-
festación en 2014. La admi-
sión implica la posibilidad de
que Rodríguez recupere el ac-
ta parlamentaria si el procedi-
miento pone de manifiesto
que al apartarle del Congreso
se vulneraron sus derechos
fundamentales, en especial el
de participación política.

El primer recurso de Ro-
dríguez se planteó contra las
resoluciones de la Sala de lo
Penal del Supremo, que con-
denó a Rodríguez a un mes y
15 días de prisón —que se sus-
tituyeron por multa— por
atentado a la autoridad y una
falta de lesiones. En las mis-
mas resoluciones se le impu-
so la inhabilitación especial
para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de
la pena de cárcel.

El Supremo entendió que
la pena accesoria se aplica pe-
se a la sustitución de la pena
privativa de libertad. Y eso es
lo que se recurre en amparo.
El recurrente alega vulnera-
ción de sus derechos por
cuanto se le impuso la pena
accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de
sufragio pasivo pese a la susti-
tución de la prisión por la
multa.

En segundo lugar, el Cons-
titucional ha admitido un re-
curso contra el acuerdo de la
presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, quien en octu-
bre pasado le comunicó al re-
currente que se había dis-
puesto su sustitución como
diputado, en ejecución de las
resoluciones del Supremo.

Junts per Catalunya se descuel-
ga definitivamente de la refor-
ma de la ley de política lingüísti-
ca pactada con ERC, PSC y En
Comú Podem el 24 de marzo y
con la que la Generalitat espera-
ba hacer frente a la sentencia
judicial que fija un 25% de clases
en castellano en el sistema edu-
cativo. La reforma buscaba equi-
librar la presencia del castella-
no y del catalán en el aula, pero
sin fijar porcentajes y según el
entorno sociocultural de cada
centro educativo. La presenta-
ción del texto generó fuertes crí-
ticas por parte del sector más
radical del independentismo y fi-
nalmente el partido se ha echa-
do atrás.

El portavoz de Junts, Josep
Rius, explicó ayer que la norma
sigue sin tener consenso social
y, sobre todo, no es suficiente
para blindar elmodelo de inmer-
sión lingüística vigente. Junts
respondía así a la presión de los
últimos días de los republicanos
para cerrar el acuerdo y a la re-
solución del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña del pasa-
do lunes que exigía aplicar ya su
sentencia de diciembre de 2020.
Socialistas y comunes piden aho-
ra a ERC que no se descuelguen
también del acuerdo y “manten-
gan su palabra”.

“No estamos de acuerdo en
modificar una ley para acatar
una decisión que consideramos
injusta”, defendió Rius. Para el
diputado autonómico, “queda
demostrado que la reforma pro-
puesta no conseguiría frenar [la
decisión judicial]” pues el auto
que exigía aplicar la sentencia
de 2020 se escribió después de
que el consejero de Educación,
Josep Gonzàlez-Cambray, de
ERC, ya había informado al Tri-
bunal de los cambios legislati-
vos en los que se trabajaba. El
nuevo posicionamiento de Junts
abre un nuevo frente entre los
dos socios del Ejecutivo catalán.
“Le están poniendo la alfombra

roja a la aplicación del 25%”, cri-
ticó la portavoz de ERC, Marta
Vilalta.

Tanto ERC como los socialis-
tas habían descartado inicial-
mente seguir adelante con la re-
forma sin Junts, con la inten-
ción de que la nueva norma fue-
ra fruto de un acuerdo amplio
en la Cámara, del 80% de los
diputados. De hecho, los parti-
dos concedieron al grupo que li-
dera Carles Puigdemont hasta
tres prórrogas para dilatar la vo-

tación del texto pactado a cua-
tro. Sin embargo, la número dos
del PSC, Alícia Romero, defien-
de ahora que la mayoría de iz-
quierdas intente aprobar la ley.
Los comunes, que lidera Jéssica
Albiach, también plantean que
se convoque un pleno extraordi-
nario lo más pronto posible, al-
go que pueden solicitar dos gru-
pos parlamentarios. La porta-
voz de ERC, Marta Vilalta, dijo
que ERC no se cierra a ningún
escenario.

El Tribunal
Constitucional
estudiará el
caso de Alberto
Rodríguez

Junts se descuelga de la
ley de política lingüística
El partido sale del acuerdo con ERC, Comunes y PSC para la norma
que buscaba evitar la sentencia del 25% de clases en castellano

El Gobierno aclaró en el año
2020 que las comunicacio-
nes del presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, depen-
dían en su totalidad de La
Moncloa, sin que el Centro
Nacional de Inteligencia
(CNI) tuviera ninguna compe-
tencia sobre el asunto. Así lo
plasmó en una respuesta par-
lamentaria a la diputada de
Vox Macarena Olona, que pe-
día explicaciones sobre el
“rastreo de redes” que pre-
suntamente había puesto en
marcha elMinisterio del Inte-
rior para proteger al jefe del
Ejecutivo durante sus vaca-
ciones.

En su respuesta, el Gobier-
no atribuía al Departamento
de Seguridad de Presidencia
la seguridad integral de Pe-
dro Sánchez. Este órgano de-
pende de la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia, que en-
tonces estaba dirigida por el
hoy ministro Félix Bolaños.
Según subraya esa respuesta
parlamentaria, el equipo del
Palacio de la Moncloa era el
responsable de la seguridad
“integral” del presidente, tan-
to física como de comunica-
ciones. Y descarta cualquier
participación en este disposi-
tivo de miembros del CNI.

Ciberataque
Pese a esto, Bolaños negó el
miércoles en el Pleno del Con-
greso tener responsabilidad
en la seguridad de los teléfo-
nos móviles del presidente
del Gobierno y de varios mi-
nistros, que sufrieron un ci-
berataque con el programa
de espionaje Pegasus, fabrica-
do por la empresa israelí
NSO. Según sostuvo, Presi-
dencia “nomarca ningún pro-
tocolo de seguridad para nin-
gúnMinisterio”, a lo que aña-
dió que el Gobierno tuvo co-
nocimiento de estos hechos a
través de informes del Cen-
tro Criptológico Nacional.

Sánchez atribuyó el cese
de la directora del CNI, Paz
Esteban, a “un fallo en la se-
guridad” de las comunicacio-
nes del Gobierno; aunque tan-
to él como la ministra de De-
fensa, Margarita Robles, han
evitado hablar de destitución
y han aludido a “relevo” o
“sustitución”.

Sobre la responsabilidad
acerca de las comunicacio-
nes del presidente del Gobier-
no, Margarita Robles no se
ha pronunciado directamen-
te, pero la pasada semana, an-
tes de la destitución de la di-
rectora del CNI, Paz Esteban,
animó a “dedicar un minuto
de tiempo” a comprobarlo.
“Todo está en las normas, to-
do está en la ley, eso es lo que
pasa en democracia”, se limi-
tó a decir la ministra de De-
fensa cuando le preguntó la
prensa.

La presión de Esquerra para
que el Gobierno no dé por cerra-
do el escándalo del espionaje a
independentistas y variosmiem-
bros del Consejo de Ministros
no afloja. Los republicanos apro-
vecharon el pleno de ayer en el
Parlamento catalán para plan-

tear una moción que, entre
otras cosas, pide la dimisión de
la ministra de Defensa, Margari-
ta Robles. El texto salió adelante
al recibir 72 apoyos (de ERC,
Junts y la CUP), la abstención de
los comunes (9 escaños) y el no
de PSC, Vox, Ciudadanos y PP.

Para Marta Vilalta, la porta-

voz de ERC, la crisis sigue abier-
ta porque no se han dado sufi-
cientes explicaciones y no se
han depurado todas las respon-
sabilidades. La republicana ve
en la destitución de la directora
del CNI, Paz Esteban, un intento
de zanjar en falso la crisis. “Se
equivocan quienes piensan que
con esto se cierra la carpeta”,
insistió, en la línea abierta por el
president, Pere Aragonès, el mar-
tes. Vilalta volvió a cargar con-
tra Robles, no solo por ser la jefa
de Esteban sino también por la
defensa del espionaje a los sece-
sionistas que la ministra hizo en
el Congreso la semana pasada.
“Son unas declaraciones impro-
pias de la dirigente de un Gobier-
no que se define como democrá-
tico, porque justificar el espiona-
je porque no lo merecemos es

tan escandaloso como haber es-
piado”, sostuvo.

Además, aún está sin concre-
tar el encuentro entre el presiden-
te Pedro Sánchez y Pere Aragonès
(uno de los espiados), una cita vi-
tal para encarrilar las relaciones
entre el Ejecutivo y laGeneralitat.

La gran duda de la votación
era qué hacían los ocho dipu-
tados de En Comú Podem. En el
punto sobre la dimisión de Ro-
bles se abstuvieron. Su porta-
voz, David Cid, reclamó una co-
misión de investigación en el
Congreso, a lo que se opone el
PSOE, sus socios en el Ejecutivo.
“Aún queda información por co-
nocer sobre lo que pasó, pero
creo que hay que poner las co-
sas en su lugar. Es una buena
noticia que se haya cesado a la
directora del CNI”, defendió.

La Moncloa dijo
en 2020 que la
seguridad del
presidente es de
su competencia

Los secesionistas
piden en el Parlament
la dimisión de Robles
ERC redobla la presión sobre el Gobierno
por el espionaje del ‘caso Pegasus’

JOSÉ MARÍA BRUNET, Madrid
CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, ayer. / T. ALBIR (EFE)

EL PAÍS / EP, Madrid

C. S. B., Barcelona
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Polèmica per la gestió de les activitats de
lleure durant les tardes del setembre vinent
BarcelonaEls canvis al calendari escolar previstos per al curs que ve continuen causant
polèmica. Ara per la gestió de les tardes de setembre, ja que durant tot el mes, els centres
(públics, concertats i privats) hauran de fer jornada intensiva a infantil i primària, és a dir, fer
classes només fins a l'hora de dinar. Després hi haurà menjador fins a les 15.30 h i una hora
d'activitats gratuïtes per a les famílies. En una reunió mantinguda el passat dijous amb les
Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC), el departament
d'Educació va anunciar que cedirien les activitats de lleure de les tardes a empreses privades,
que seran contractades directament per les direccions dels centres. "Aquesta modificació de
l'horari escolar no només té un impacte negatiu pedagògicament, sinó que a més fomenta la
privatització de l'educació", lamenten des d'AFFAC. A més, critiquen que el departament va
afirmar que les AFA són entitats amb un "funcionament irregular" per tal de justificar el traspàs,
unes paraules que la conselleria nega haver dit.

Segons fonts d'Educació consultades per l'ARA, aquesta és "la manera més senzilla" de
gestionar el temps no lectiu durant la jornada intensiva, ja que "no tots els centres tenen AFA i
per dotar de finançament les AFA s’hauria hagut de fer una convocatòria de subvencions, que
no permet sufragar de forma efectiva i precisa el finançament de la totalitat de les activitats". Les
direccions dels centres públics decidiran quines empreses contracten, però seran les mateixes
que estiguin desenvolupant el temps del migdia als centres. "Amb aquesta gestió facilitem i
prioritzem que allò que ja s'està fent als centres continuï fent-se igual, perquè coneixen
l’alumnat, són els mateixos monitors, coneixen els espais...", argumenten des de la conselleria.
En el cas de les activitats de setembre, el departament pagarà a les empreses un import fix en
funció de l'alumnat matriculat al centre i no de l'alumnat que participi en les activitats.

En els centres privats concertats, en canvi, tot i que també són entitats privades com les AFA,
Educació sí que oferirà subvencions perquè puguin gestionar les activitats de lleure durant el
mes de setembre. En aquest sentit, els centres privats concertats tenen permès fer activitats
lectives en aquest horari, mentre que els centres públics només podran dur a terme activitats
extraescolars.

Per a AFFAC, aquest és un exemple més de la "reiterada manca de respecte per part de la
conselleria actual cap a les famílies i els seus representants", que també ha acusat Educació
d'una actitud de "constant menyspreu i engany". En canvi, la conselleria ha lamentat la
"manipulació" d'una reunió de treball i diu que tenia la voluntat d'entendre's amb AFFAC.
L'entitat ha fet una crida a les famílies de l'escola pública a participar en la manifestació unitària
que la comunitat educativa ha convocat per dissabte, 14 de maig.

Portada

Última hora

Descobreix

https://www.ara.cat/societat/educacio/polemica-gestio-activitats-lleure-durant-tardes-setembre-vinent_1_4369190.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/setmana-menys-vacances-l-estiu-curs-escolar-comencara-dia-5-setembre_1_4267056.html
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“La prioritat és protegir la direcció dels
centres” | V.P | barcelona | Educació | El
Punt Avui
El president, Pere Aragonès, i el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, van intentar
ahir calmar el profund neguit que ha desencadenat als centres educatius l’ordre del TSJC que
obliga a implantar el 25% de castellà d’aquí a quinze dies a totes les aules catalanes. Aragonès
i González-Cambray van mantenir una reunió a porta tancada amb la junta permanent dels
centres educatius al Palau de la Generalitat en la qual van respondre a la inquietud dels docents
garantint que el govern “està i estarà sempre al seu costat i que farà tot el necessari per protegir
els centres, els docents i particularment les direccions”, segons un comunicat fet públic per
l’executiu català.

Ja al matí González-Cambray havia garantit aquest suport als centres en una entrevista a TV3,
durant la qual va afirmar que és “molt probable” que enviï instruccions als centres sobre la
sentència del 25% si aquesta és la millor manera de protegir els centres.

“La màxima prioritat és protegir les direccions dels centres”, va subratllar el conseller, que, en
canvi, no va avançar en quin sentit serien les instruccions que pensa enviar als centres i es va
limitar a dir que “encara falten dies i per tant el que cal fer és valorar-ho i mirar quina és la millor
opció”. En tot cas, va precisar, l’objectiu és evitar que el TSJC s’adreci directament als centres i
també que es vegi reflectida la voluntat del govern “d’incrementar” l’ús del català.

Educació està preparant el recurs a la interlocutòria d’execució del TSJC, però aquest recurs no
atura en cap cas el termini que el TSJC ha donat al govern per implantar el 25% de castellà.
Després de la reunió d’ahir amb la junta permanent dels centres educatius, el govern es reunirà
avui amb la plataforma Som Escola.

D’altra banda, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) han
denunciat que el departament hagi cedit les tardes de setembre a empreses de lleure.
Asseguren sentir-se menystingudes, diuen que Educació les ha acusat de tenir “un
funcionament irregular” i encoratgen les famílies a manifestar-se dissabte a Barcelona.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2139004-la-prioritat-es-protegir-la-direccio-dels-centres.html
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Cambray promet "instruccions" als
directors per protegir-los del 25%
La junta permanent, formada per 24 representants de centres de primària, secundària, rurals,
adults, escoles oficials i d'educació especial de les diferents demarcacions, ha traslladat al
Govern la "preocupació" i el "neguit" per la sentència. "La interlocutòria diu que s'ha de fer una
assignatura troncal més en castellà, però la nova llei d'educació ja no parla d'assignatures
troncals i necessitem saber què hem de fer", apunta aquest director. Precisament aquest dijous
l'ARA ha recollit el testimoni de tres directors que es mostren desconcertats perquè no tenen cap
indicació del departament. Segons una nota de premsa del Govern, davant la "inquietud" que
han manifestat les direccions, Aragonès s'ha compromès a "estar sempre al seu costat i fer tot el
necessari per protegir els centres, els docents i, particularment, les direccions".

Fins ara, l'única ordre que Cambray havia donat era "no canviar res", però eren declaracions a la
premsa , no als centres, que han reclamat més certeses i per escrit, conscients de les
conseqüències que pot tenir l'incompliment d'una sentència judicial. Així, aquest dijous, en una
entrevista a TV3, el conseller ja ha avançat que era "molt probable" que acabi enviant
instruccions als centres perquè considera que és la millor manera de "protegir" els directors.
Malgrat que l'Asamblea por una Escuela Bilingüe ha posat els directors en el punt de mira i els
ha enviat un correu amb la sentència perquè n'estiguin advertits, la interlocutòria dels magistrats
no cita els docents en cap moment i atribueix tota la responsabilitat al conseller. "Faré el que
calgui per protegir les direccions", ha insistit Cambray durant l'entrevista. El conseller tenia
previst reunir-se demà amb la plataforma Som Escola, però finalment aquesta reunió s'ha
suspès.

Ara a la conselleria i als serveis jurídics estudien quina és "la millor fórmula" per garantir
aquesta protecció i, alhora, incrementar l'ús del català. També s'està preparant el recurs a la
interlocutòria del TSJC, tot i que aquest tràmit judicial no atura el termini d'execució forçosa,
segons va explicar l'ARA i ha reconegut aquest dijous el mateix Cambray. En menys de quinze
dies –el termini corre segons els dies hàbils, per tant, hi ha marge fins al final del mes de maig–,
totes les escoles haurien d'estar fent un 25% de castellà.

A més, hi ha un tercer front jurídic obert, que és l'elaboració del decret per refermar el model
d'escola catalana i donar "protecció jurídica" als mestres, on s'establirà que per regular les
llengües dins un centre s'ha de tenir en compte la realitat lingüística i les noves metodologies
d'aprenentatge. El que ara per ara sembla aturat és la reforma de la llei de política lingüística,
després que Junts hagi anunciat que se'n despenja definitivament .

Els rectors defensen el model d'escola en català

Al debat sobre la sentència s'hi han sumat els rectors i rectora de les universitats públiques. En
un comunicat conjunt, han defensat el model pedagògic de l'escola catalana –"Ha estat i és un
model d'èxit que garanteix les competències lingüístiques del seu alumnat", han dit– i han
criticat la sentència del 25%. "Demanem que la política lingüística a l'escola no es basi en
percentatges arbitraris desconnectats de la realitat territorial i es deixi d'instrumentalitzar
políticament l'ensenyament", han afirmat els responsables de les universitats, que apunten que
són els professionals del món educatiu els qui "determinin quin model lingüístic és el més

https://www.ara.cat/societat/educacio/cambray-promet-instruccions-als-directors-protegir-25_1_4369066.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/directors-desconcertats-davant-25-departament-no-diu-hem_1_4368090.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/tsjc-ordena-l-execucio-forcosa-25-castella-totes-escoles-catalunya_1_4365768.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/tsjc-ordena-l-execucio-forcosa-25-castella-totes-escoles-catalunya_1_4365768.html
https://www.ara.cat/societat/educacio/govern-espanyol-demanara-actuar-als-inspectors-d-educacio-perque-compleixi-25_1_4366728.html
https://www.ara.cat/politica/parlament-de-catalunya/junts-desmarca-definitivament-reforma-llei-politica-linguistica_1_4368970.html


adient".

A més, reclamen un "debat constructiu" perquè el debat sobre el model lingüístic del futur compti
amb la participació i el compromís "de les forces polítiques, però també de les organitzacions, de
les entitats i de tota la població".
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Cambray considera
enviar instruccions als
centres per “protegir-los”

P er convèncer Carles Puig-
demont d’encapçalar la llis-
ta de les eleccions del 21 de
desembre del 2017 la direc-
ció del PDECat va accedir a

enretirar-se com la marea baixa i sa-
tisfer el seu desig d’incloure-hi inde-
pendents. Així va prendre forma la co-
alició JxCat. Artur Mas, Marta Pascal
i David Bonvehí van entendre que no
podien prescindir del reclamelectoral
del president “legítim”. Al Partit De-
mòcrata li anava bé per distanciar-se
de l’herència sota sospita de CiU.
Tambépermaquillar la imatge depar-
tit en unmoment en què el polític pro-
fessional encara estava molt estigma-
titzat pels ecos del 15-M i la crisi eco-
nòmica. Puigdemont no aconseguia
l’agrupació d’electors que volia, però
sí una candidatura que es presentava
com la llista d’un moviment, formada
“pel poble”.
Aquests independents, la majoria

diputats per primera vegada el 21-D,
es mouen avui a Junts per Catalunya

(partit) al voltant de Laura Borràs. No
cal esmentar-los. Són els noms que so-
nenmés al lector per la seva necessitat
d’estar presents a les xarxes i als mit-
jans. Un grup heterogeni amb profes-
sió prèvia a la política, que hi van en-
trar (idealisme al marge) per trencar
el seu sostre de vidre professional, per

satisfer el seu afany de notorietat i
perquè en aquell moment electritzant
la línia entre l’activisme que molts ja
feien i la política s’havia aprimat. En-
trantper dalt s’asseguravenuna repre-
sentativitat sense picar pedra des de
baix. Els independents tot ho volen
votar i volen ser votats perquè la noto-
rietat és el seu fort. D’aquí ve la neces-
sitat constant de mantenir un discurs
més extrem.
Junts, però, no és un partit nou. És

aquest grup d’independents adherit a
una estructura rebatejada, amb un fil
de continuïtat des de CDC,mantingu-
da pels qui van assumir que la pròpia
subsistència passava pels vots que
aconseguia la marca Puigdemont. En
van marxar, amb les sigles del PDE-
Cat, aquells qui no van doblegar-se al
cesarisme i als versos lliures que va
deixar la gestió del 21-D. La promoció
interna de tots aquests militants que
mantenen el partit i que tenen càrrecs
gràcies a ell (com arreu) no vol soroll.
En el marc cada vegada més estable

del postprocés, lamaquinària dels que
sónpartit—representats per JordiTu-
rull– s’ha reactivat per aconseguirmés
poder. D’aquí venen les pressions per-
què els futurs candidats a les munici-
pals —també a Barcelona— s’obrin a
pactar fora de l’independentisme. No
hi fa res que al junyel congrésdeJunts

sigui pacífic, la marea puja i deixarà
cada vegada menys espai als inde-
pendents. Hauran d’emmotllar-se a
l’estructura com poden fer perfils més
tècnics, més pratians, com el de
Jaume Giró; abandonar la política o
provar sort en una formació de nou
encuny.

Joan Esculies

Junts,
la marea

La maquinària
dels que són partit
s’ha reactivat per

aconseguir més poder

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Continuïtat va ser la paraula
que va pronunciar més la mi-
nistra de Defensa, Margarita
Robles, durant la presa de pos-
sessió de la nova directora del
CNI, Esperanza Casteleiro; la
nova secretària d’Estat de De-
fensa, Amparo Valcarce, i la
subdirectora del Ministeri,
AdoraciónMateos, després del
cessament de la fins ara direc-
tora del Centre Nacional d’In-
tel·ligència, Paz Esteban, per
l’espionatge patit pel president
del Govern espanyol i els mi-
nistresdeDefensaiInterior,als
seus telèfons mòbils, que es va
afegir al cas Pegasus, pel qual
independentistes catalans van
ser espiats.

Margarita Robles, entre Paz Esteban i Esperanza Casteleiro
DANI DUCH

Robles promet
la continuïtat al
CNI però adverteix
sobremés reptes
Ni una referència al cas Pegasus en la presa
de possessió de la directora del centre

Paz, lameva estimadaPaz”.
No obstant això, Robles va

assegurar que “els que ataquen
Espanya es trobaran amb el
CNI”. Una frase que va ser lle-
gida com una garantia que el
quehapassatnofaràqueelCNI
deixi de fer les tasques que té
encomanades.Una frase avala-
da per una altra afirmació de la
ministra: “Nocanviarà res”.
Robles està determinada a

mantenir l’estratègia del Mi-
nisterideDefensa idelCNIper
fer fronta lesamenaces ivulne-
rabilitats existents, tot i que
després va afegir que “moltes
coses canviaran” amb referèn-
ciaal fetque, continuantambla
feina feta durant aquests qua-
tre anys, s’aconseguiran modi-
ficarmoltes coses.
Però sobretot Robles va par-

lar dels 3.000 agents del CNI,
juntament amb els 120.000
membres de les forces arma-
des, a qui va reconèixer la seva
feina, perquè “el món és ple
d’amenaces i vulnerabilitats.
La crueltat existeix”. Així, va
volerdestacarelpaperdelCNI.
De continuïtat va parlar

també la nova responsable dels
serveis secrets, Esperanza
Casteleiro, tot i que va subrat-
llarqueelsserveisd’intel·ligèn-
cia exigeixen “una nova orien-
tació, màxima cooperació,
transparència i alta capacitació
tecnològica per proporcionar
la necessària protecció i segu-
retat de les comunicacions de
les persones i del conjunt de la
societat”.
Elquecalésuna“novaorien-

tació”,vadirCasteleiro,perquè
entén “profundament i amb
tots els seus matisos la missió”
que se li ha encomanat, amb
unes “amenaces a la pau, a la
seguretat i a la convivència
democràtica”.

LanovadirectoradelCNIva
deixar clar que saponva i aquè
va. No en va és treballadora del
centre. Per això assumeix el
càrrec “sense vacil·lacions,
amb la tranquil·litat segura i
ferma de saber on seré, de co-
nèixer bé les persones amb qui
estaré icol·laborar”, jaquecon-
sidera que està envoltada de
personesambvocaciódeservei
aEspanya.c

Malgrat que cap de les noves
responsables de Defensa i dels
serveis secrets no van fer cap
al·lusió, en cap moment, a l’es-
càndol creat –que li ha costat el
càrrecaEsteban, ahir asseguda
alcostatdeldirectordelCentre

Criptogràfic–, el cas va sobre-
volar entre els presents durant
tota la cerimònia.
La salutació pública que va

ferRoblesalajaexdirectoradel
CNI va ser significativa: “La

Casteleiro creu que
les noves amenaces
requereixen una
altra orientació
dels serveis secrets

moltes coses aMadrid” en defen-
sadel català.
Pocdesprés, laportaveud’ERC,

MartaVilalta, va criticar la “irres-
ponsabilitat” del seu soci i va des-
denyar la “resignació” de Junts,
que, segons el parer dels republi-
cans, actua per interessos de par-
tit. “No fer res, no tenir una res-
posta o una alternativa no és una
opció”, va recriminar Vilalta, i es
va despatxar amb duresa contra
els socis de Govern en “constatar
queimposenelsinteressosdepar-
tit als de país, el tacticisme, i dei-
xen la llengua amercè dels tribu-
nals”, va subratllar.
La tensió entre ERC i Junts era

evidentahiralParlament,peròles
dues formacions salvaven lespre-
guntessobresil’estabilitatdelGo-
vern es veia afectada per aquest
xoc. “Nosaltres no desestabilitza-
rem”,vaconcloureVilalta,perquè
“aquest és el millor Govern per a
aquestmoment”.
A l’altre costat s’hi van situar el

PSC iels comuns, criticantJunts i

pressionant ERC perquè s’avin-
gui a aprovar la reforma de la llei
sense Junts. El PSC va denunciar
la “falta de serietat” i el “tacticis-
me” de la formació de Carles
Puigdemont, però davant el risc
que a ERC li tremolin les cames
per laposiciódeJunts i laCUP,va
reclamar “altura de mires” i no
deixar-searrossegar.
La portaveu socialista Alicia

Romeronova tancar laporta a in-
corporarmodificacionsa la refor-
ma, però va insistir en la inefecti-

vitat de la recepta de Junts si
aquesta es redueix a aprovar un
decret llei sobre la LEC. “Els de-
crets llei no poden regular drets,
per això lamillor solucióquevam
trobar era la reforma de la llei de
PolíticaLingüística”, vaal·legar.
Els comuns van ser més explí-

cits demanant aERCque validi la
reforma senseJunts enunple ex-
traordinari. Jéssica Albiach es va
referira l’anuncideJxCatcom“la
crònica d’una deserció anuncia-
da” i va lamentar que la formació
“nitéparaula,nipresentaalterna-
tives”. Va citar ERC a no sucum-
bir: “Que Junts no tingui paraula
no vol dir que no la tingui ERC”, i
va afegir que “és qüestió de posar
elpaísaldavantdelpartit”.
AbansqueJuntsbaixésdel car-

ro, el conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, es mostrava
disposat a fer “el que fes falta per
protegir les direccions dels cen-
tres” educatius davant l’ordre del
TSJC.EndeclaracionsaTV3,pri-
oritzava “evitar que els tribunals
es dirigeixin als centres educa-
tius”, per això admetia com a

“molt probable” enviar una ins-
trucció als centres informant so-
bre comcalia aplicar la interlocu-
tòria del TSJC, tot i que no va en-
trarendetalls.
El conseller prepara un recurs

davant l’ordre judicial que, tot i
això,podrianoparalitzareltermi-
nide15diesperalasevaexecució,
però apel·lava a la “imprescin-
dible”reformadelalleidePolítica
Lingüística “per tirar endavant i
consolidar el model d’escola
catalana”.c

Ve de la pàgina anterior

ElGovernveu
necessaricanviar la llei
dePolíticaLingüística
afavordelmodel
d’escolacatalana

Socialistes icomuns
esperenqueERC
nofacimarxaenrere
i instenaaprovar
lareformasenseJxCat
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El Govern no descarta enviar instrucciones
a los centros educativos sobre la sentencia
del 25% de castellano para "protegerlos"
El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmado que es
"muy probable" que envíe instrucciones a los centros educativos sobre la sentencia del 25%
de castellano si esta es la mejor manera de "proteger" a las escuelas. 

En declaraciones a TV3, ha explicado que disponen de 15 días para enviar las instrucciones
y que ahora lo que se está haciendo es estudiar la "mejor fórmula" que garantice esta
protección, pero también el incremento del uso del catalán. Y es que ha asegurado que lo más
importante es "evitar" que el TSJC se dirija directamente en los centros. "Haré lo que haga
falta para proteger a las direcciones", ha dicho. 

Además, antes de que Junts haya hecho público este jueves que no participará de ninguna
reforma de la Ley de Política Lingüística, Cambray ha afirmado no contemplar un escenario en
que los partidos que defienden la escuela catalana, incluido JxCat, no se sumen a ella.

Cambray ha concretado que en esta fórmula que se está estudiando en cuanto a las
instrucciones, se verá reflejada la voluntad de "incrementar" el uso del catalán.

Educación está preparando el recurso a la interlocutoria de ejecución del TSJC de la sentencia
del 25% de castellano en las aulas. Una decisión que el conseller ha vuelto a calificar de
"aberración pedagógica". En todo caso, ha reconocido que el recurso no para el plazo de
ejecución forzosa y ha añadido que el redactado de la interlocutoria está claro.

Reunión con los directores

Por todo ello, ha dicho que el Departamento trabaja para garantizar la máxima protección en
las direcciones y los centros educativos. En un primer momento, se está reuniendo con varias
partes implicadas –este jueves lo hace con los directores, junto al presidente de la Generalitat,
Pere Aragonès, y el viernes con la plataforma SomEscola- y se trabajará para "sacar el foco" de
los centros.

En paralelo, ha recordado que se ha impulsado la elaboración de un decreto que reafirme el
modelo de escuela catalana y dé "protección jurídica" a los maestros. Este decreto establecerá
que se tiene que tener en cuenta la realidad lingüística de los centros pero también las nuevas
metodologías de aprendizaje. 

En segundo lugar, ha apuntado a la reforma de la ley de política lingüística, que ha
considerado "muy relevante" porque puede ser una herramienta para proteger también el
modelo de escuela catalana. 

El conseller ha reivindicado que "la parálisis no sirve de nada" y ha asegurado que no
entendería que no se exploren todas las vías. "Si tenemos una herramienta que hace una
modificación legislativa que nos reafirma el modelo de escuela catalana, no podría entender que
no se saliera adelante", ha declarado. Al ser preguntado si se saldría adelante sin Junts, ha

https://www.20minutos.es/noticia/4998866/0/el-govern-no-descarta-enviar-instrucciones-a-los-centros-educativos-sobre-la-sentencia-del-25-de-castellano-para-protegerlos/
https://www.20minutos.es/minuteca/castellano/


respondido que será una decisión de los diferentes grupos parlamentarios.

El Govern promete proteger a los centros

Tras la reunión con los directores de escuela, en el Palau de la Generalitat, el presidente de la
Generalitat, Pere Aragonès, ha prometido "proteger" a los centros educativos y
particularmente a sus direcciones frente al auto de la Justicia que recuerda que el 25 % de las
asignaturas deben impartirse en castellano.

"Las direcciones de centros han manifestado durante la reunión su inquietud por la situación
que se ha generado a raíz del auto de este lunes", ha dicho un comunicado del ejecutivo
autonómico tras el encuentro, a puerta cerrada.

El Govern, por su parte, "ha manifestado que está y estará siempre a su lado y que hará todo lo
necesario para proteger los centros, a los docentes, y particularmente a las direcciones".
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Cambray considera enviar
instrucciones a los centros
para “protegerlos”

P ara convencer a Carles Puig-
demontdequeencabezara la
lista de las elecciones del 21
de diciembre del 2017 la di-
rección del PDECat accedió

a retirarse como lamarea baja y satisfa-
cer su deseo de incluir a independien-
tes. Así tomó forma la coalición JxCat.
ArturMas,MartaPascalyDavidBonve-
hí entendieron que no podían prescin-
dir del reclamo electoral del presidente
“legítimo”. Al Partit Demòcrata le iba
bienparadistanciarsedelaherenciaba-
jo sospecha de CiU. También para ma-
quillar la imagen de partido en un mo-
mento en el que el político profesional
estaba todavía muy estigmatizado por
los ecos del 15-M y la crisis económica.
Puigdemont no conseguía la agrupa-
cióndeelectoresquequería, pero síuna
candidatura que se presentaba como la
listadeunmovimiento, formada “por el
pueblo”.
Estos independientes, la mayoría di-

putados por primera vez el 21-D, se
mueven hoy en Junts per Catalunya

(partido) en torno a Laura Borràs. No
hace falta mencionarlos. Son los nom-
bresque suenanmásal lectorpor sune-
cesidaddeestarpresentes en las redesy
en los medios. Un grupo heterogéneo
con profesión previa a la política, que
entraron (idealismo al margen) para
romper su techo de cristal profesional,

para satisfacer su afán de notoriedad y
porque en ese momento electrizante la
línea entre el activismo que muchos
practicabanylapolíticasehabíaadelga-
zado.Entrando“porarriba” se asegura-
banunarepresentatividadsinpicarpie-
dra “desde abajo”. Los independientes
todoquieren votarlo y quieren ser vota-
dos porque la notoriedad es su fuerte.
Deahí lanecesidadconstantedemante-
nerundiscursomásextremo.
Junts, sin embargo, no es un partido

nuevo.Eseste grupode independientes
adherido a una estructura rebautizada,
con un hilo de continuidad desde CDC,
mantenida por quienes asumieron que
lapropiasubsistenciapasabapor losvo-
tosqueconseguíalamarcaPuigdemont.
Se marcharon, con las siglas del PDE-
Cat, aquellosquenoseplegaronal cesa-
rismo y a los versos libres que dejó la
gestión del 21-D. La promoción interna
detodosestosmilitantesquemantienen
elpartidoyquetienencargosgraciasaél
(comoen todaspartes)noquiere ruido.
En el marco cada vez más estable del

posproceso, la maquinaria de los que
son partido –representados por Jordi
Turull– seha reactivadopara conseguir
máspoder.Deahí laspresionesparaque
los futuros candidatos a lasmunicipales
—también en Barcelona— se abran a
pactar fuera del independentismo. No
importa que en junio el congreso de

Junts sea pacífico, lamarea sube y deja-
rá cada vez menos espacio a los inde-
pendientes. Deberán amoldarse a la es-
tructura como pueden hacer perfiles
más técnicos,máspratianos, comoel de
JaumeGiró;abandonarlapolíticaopro-
bar suerte en una formación de nuevo
cuño.

Joan Esculies

Junts,
la marea

Lamaquinaria de los
que sonpartido se ha

reactivadopara
conseguirmás poder

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Continuidad fue lapalabramás
pronunciada por laministra de
Defensa,MargaritaRobles,du-
rante la toma de posesión de la
nuevadirectoradelCNI,Espe-
ranza Casteleiro; la nueva se-
cretaria de Estado de Defensa,
Amparo Valcarce, y la subdi-
rectora del Ministerio, Adora-
ción Mateos, tras el cese de la
hasta ahora directora del Cen-
tro Nacional de Inteligencia,
Paz Esteban, por el espionaje
sufrido por el presidente del
GobiernoylosministrosdeDe-
fensa e Interior, en sus teléfo-
nosmóviles, que seunió al caso
Pegasus,enelqueindependen-
tistas catalanes fueron espia-
dos.

Margarita Robles junto a Paz Esteban y Esperanza Casteleiro
DANI DUCH

Robles promete la
continuidad en el
CNI pero advierte
sobre nuevos retos
Ni una referencia al caso Pegasus en la
toma de posesión de la directora del centro

blesa layaexdirectoradelCNI:
“Paz,mi queridaPaz”.
No obstante, Robles aseguró

que “losqueatacanaEspaña se
van a encontrar con el CNI”.
Una frase que fue leída como
unagarantíadeque loocurrido
no va a hacer que el CNI deje
de hacer las labores que tiene
encomendadas. Una frase ava-
lada por otra afirmación de la
ministra: “Nada va a cambiar”.
Robles está determinada a

mantener la estrategia del Mi-
nisterio de Defensa y del CNI
para hacer frente a las amena-
zas y vulnerabilidades existen-
tes,aunquedespuésañadióque
“muchas cosas van a cambiar”
en referencia a que, siguiendo
con el trabajo realizado duran-
te estos cuatro años, se conse-
guirá cambiarmuchas cosas.
Pero sobre todo Robles ha-

bló de los 3.000 agentes del
CNI, juntoa los 120.000miem-
bros de las fuerzas armadas, a
quienes reconoció su trabajo,
porque “elmundoesta llenode
amenazas y vulnerabilidades.
La crueldad existe”, con lo que
quisodestacarelpapeldelCNI.
De continuidad habló tam-

bién la nueva responsable de
losserviciossecretos,Esperan-
za Casteleiro, aunque subrayó
que los servicios de inteligen-
cia exigen “una nueva orienta-
ción, máxima cooperación,
transparencia y alta capacita-
ción tecnológica para propor-
cionar la necesaria protección
y seguridad de las comunica-
ciones de las personas y del
conjunto de la sociedad”.
El CNI necesita una “nueva

orientación”, dijo Casteleiro,
porque entiende “profunda-
mente y con todos sus matices
la misión” que se le ha enco-
mendado, “con unas amenazas
a la paz, a la seguridad y a la
convivencia democrática”.
La nueva directora del CNI

dejóclaroquesabedondevaya
loqueva,noenvanoes trabaja-
doradelCentro. Por eso asume
su cargo “sin vacilaciones, con
la tranquilidad segura y firme
de saber dónde voy a estar, de
conocerbiena laspersonascon
las quevoyaestar y colaborar”,
que son personas con vocación
de servicio aEspaña”.c

Aunque ninguna de las nue-
vas responsables de Defensa y
de los servicios secretos hizo
alusión,enningúnmomento,al
escándalo creado, que le ha
costado el puesto a Paz Este-
ban, ayer sentada junto al di-

rector del Centro Criptográfi-
co, el caso sobrevoló entre los
presentes durante toda la cere-
monia.
Fue significativo el saludo

públicoquehizoMargaritaRo-

Casteleirocreeque
lasnuevasamenazas
requierenotra
orientacióndelos
serviciossecretos

chomuchas cosas enMadrid” en
defensadel catalán.
Poco después la portavoz de

ERC, Marta Vilalta, criticó la
“irresponsabilidad” de su socio y
desdeñó la “resignación” de
Junts, que, a juicio de los republi-
canos, actúa por intereses de par-
tido.“Nohacernada,noteneruna
respuesta o una alternativa, no es
una opción”, recriminó Vilalta, y
se empleó con dureza contra los
socios de Govern al “constatar
que imponen los interesesdepar-
tido a los de país, el tacticismo, y
dejanlalenguaamerceddelostri-
bunales”, subrayó.
La tensión entre ERC y Junts

eraevidenteayerenelParlament,
peroambasformacionessalvaban
las preguntas sobre si la estabili-
dad del Govern se veía afectada
por este choque. “Nosotros no
desestabilizaremos”, zanjó Vilal-
ta, porque “este es el mejor Go-
vernparaestemomento”.
Alotro ladosesituaronelPSCy

los comunes, criticando a Junts y

presionando a ERC para que se
avenga a aprobar la reforma de la
ley sin Junts. El PSC denunció la
“falta de seriedad” y el “tacticis-
mo” de la formación de Carles
Puigdemont, pero ante el riesgo
dequeaERC le tiemblen laspier-
nas por la posición de Junts y la
CUP, reclamó “altura demiras” y
nodejarsearrastrar.
La portavoz socialista Alícia

Romero no cerró la puerta a in-
corporar modificaciones a la re-
forma, pero insistió en la inefecti-

vidad de la receta de Junts si esta
sereduceaaprobarundecretoley
sobre laLEC.“Losdecretos leyno
pueden regular derechos, por eso
la mejor solución que encontra-
mosera lareformade la leydePo-
líticaLingüística”, alegó.
Los comunes fueronmásexplí-

citos al pedir a ERC que valide la
reforma sinJunts enunplenoex-
traordinario. Jéssica Albiach se
refirió al anuncio de JxCat como
“la crónica de una deserción
anunciada” y lamentó que la for-
mación“ni tiene palabra, ni pre-
senta alternativas”. Emplazó a
ERC a no sucumbir: “Que Junts
no tenga palabra no significa que
nolatengaERC”,yañadióque “es
cuestión de poner el país por de-
lantedelpartido”.
AntesdequeJuntssebajaradel

carro, el conseller de Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray, se
mostraba dispuesto a hacer “lo
quehiciera falta para proteger las
direcciones de los centros” edu-
cativosantelaordendelTSJC.En
declaraciones a TV3 priorizaba
“evitar que los tribunales se diri-

jan a los centros educativos”, por
lo que admitía como “muyproba-
ble” enviar una instrucción a los
centros informando sobre cómo
aplicar el auto del TSJC, aunque
noentróendetalles.
El consellerpreparaunrecurso

ante la orden judicial que, sin em-
bargo,podríanoparalizarelplazo
de 15 días para su ejecución, pero
apelaba a la “imprescindible” re-
formade la leydepolítica lingüís-
tica“parasaliradelanteyafianzar
elmodelodeescuelacatalana”.c

Viene de la página anterior

ElGovernvenecesario
cambiar la leyde
PolíticaLingüística
enprodelmodelo
deescuelacatalana

Socialistas y comunes
esperan que ERC
no démarcha atrás
e instan a aprobar
la reforma sin JxCat
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El Govern prevé mandar una instrucción
sobre el 25% a los directores: "Hay que
evitar que el TSJC se dirija a los centros"
Barcelona Actualizado:12/05/2022 11:38h
Guardar

El consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray, ha asegurado que hará «lo que
haga falta para proteger las direcciones de los centros« educativos ante la orden del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar en un máximo de 15 días la sentencia que
obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

«Lo que tenemos que evitar es que el TSJC se dirija a los centros educativos«, ha advertido
en una entrevista de TV3 de este jueves recogida por Ep, en la que ha explicado que hoy se
reunirán con las direcciones y este viernes lo harán con las entidades para «poner en común» la
situación.

Ha considerado «muy probable» que la consejería mande la instrucción sobre como
actuar, si ello es, en sus palabras, la mejor solución para proteger las direcciones de los
centros, pero no ha concretado el contenido de la misma y ha dicho estar buscando la mejor
fórmula para ello.

Ha repetido que la sentencia que dicta la presencia del castellano en las aulas en un 25% se
extralimita de las competencias de un tribunal, la ha calificado de esperpéntica y ha
asegurado que no se corresponde con las metodologías educativas actuales: «Es un problema
que no existe realmente, se lo han inventado los tribunales. No conocen la situación real en las
aulas».

Consenso político

El titular de Educación ha sostenido que la modificación legislativa -en alusión a la Ley de
Política Lingüística- es «imprescindible para avanzar» hacia un contexto que garantice el
modelo de escuela catalana, y ha pedido a las formaciones políticas estar a la altura de las
circunstancias.

«No contemplo un escenario en el que todos los partidos que defienden el modelo de escuela
catalana no se sumen a una herramienta que lo afianza. En este momento no lo puedo
entender«, ha asegurado al ser preguntado por la posibilidad de presentar ante el Parlament la
propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística sin el beneplácito de Junts.

Cambray ha pedido poner el foco en el uso social del catalán, especialmente en la relación
entre los alumnos, donde ha opinado que los datos reflejan una situación muy preocupante: «No
se trata tanto de porcentajes sino de que haya un uso real del catalán en los centros
educativos». «Nuestra prioridad es incrementar el uso del catalán en los centros educativos y,
para ello, haremos lo que haga falta», ha destacado.

Ver los comentarios

https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-govern-preve-mandar-instruccion-sobre-25-por-ciento-directores-evitar-tsjc-dirija-centros-202205121138_noticia.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-tsjc-quince-dias-generalitat-para-ejecute-sentencia-25-por-ciento-castellano-aulas-202205091520_noticia.html


Mitjà: La República

Publicat: 12/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 169.605
Lectores

Valor: 210€

URL: https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/cambray-diu-q...

Cambray diu que és "molt probable" que
enviï instruccions als centres sobre la
sentència del 25% per "protegir-los" La
República
ACN Barcelona – El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que és “molt
probable” que enviï instruccions als centres sobre la sentència del 25% si aquesta és la millor
manera de “protegir” els centres. En declaracions a TV3, ha explicat que disposen de 15 dies
per enviar les instruccions i que ara el que s’està fent és estudiar la “millor fórmula” que
garanteixi aquesta protecció però també l’increment de l’ús del català. I és que ha assegurat que
el més important és “evitar” que el TSJC s’adreci directament als centres. “Faré el que calgui per
protegir les direccions”, ha dit. A més, no contempla un escenari en què els partits que defensen
l’escola catalana, inclòs Junts, no se sumin a la reforma de la llei de política lingüística.

Cambray ha concretat que en aquesta fórmula que s’està estudiant pel que fa a les instruccions,
es veurà reflectida la voluntat d'”incrementar” l’ús del català.

Educació està preparant el recurs a la interlocutòria d’execució del TSJC de la sentència del
15% de castellà a les aules. Una decisió que el conseller ha tornat a qualificar d'”aberració
pedagògica”. En tot cas, ha reconegut que el recurs no atura el termini d’execució forçosa i ha
afegit que el redactat de la interlocutòria és clar.

Per tot plegat, ha dit que el Departament treballa per garantir la màxima protecció a les
direccions i als centres educatius. En un primer moment, s’està reunint amb diverses parts
implicades –avui ho fa amb els directors i divendres amb la plataforma SomEscola- i es
treballarà per “treure el focus” dels centres.

En paral·lel, ha recordat que s’ha impulsat l’elaboració d’un decret que refermi el model d’escola
catalana i doni “protecció jurídica” als mestres. Aquest decret establirà que s’ha de tenir en
compte la realitat lingüística dels centres però també les noves metodologies d’aprenentatge. En
segon lloc, ha apuntat a la reforma de la llei de política lingüística, que ha considerat “molt
rellevant” perquè pot ser una eina per refermar també el model d’escola catalana. El conseller ha
reivindicat que “la paràlisi no serveix de res” i ha assegurat que no entendria que no s’explorin
totes les vies. “Si tenim una eina que fa una modificació legislativa que ens referma el model
d’escola catalana no podria entendre que no es tirés endavant”, ha declarat. En ser preguntat si
es tiraria endavant sense Junts, ha respost que serà una decisió dels diferents grups
parlamentaris.

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/cambray-diu-que-es-molt-probable-que-envii-instruccions-als-centres-sobre-la-sentencia-del-25-per-protegir-los-2/
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Cambray s’obre a enviar instruccions sobre
la sentència del 25% per “protegir les
direccions”
El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha reconegut que és “molt probable” que
el departament acabi enviant una instrucció a les escoles per fer complir l’execució de la
sentència que obliga a fer el 25% de les classes en castellà a tot el país. “El redactat de
l’execució forçosa és molt clar”, ha dit Cambray en una entrevista a TV3. “Ens dona 15 dies per
enviar unes instruccions. Ara parlem amb tothom i a partir d’aquí decidirem. És molt probable
que acabem enviant-la, si és la manera de protegir les direccions“.

Cambray ha avançat que Educació encara està redactant el recurs contra una interlocutòria
que considera “aberrant”, però ha reconegut que recórrer l’auto judicial “no interromp” el
termini de 15 que ha donat el TSJC. La interlocutòria deixa molt clar que l’execució de la
sentència es pot garantir a través d’instruccions internes “provisionals” a l’espera que la
Generalitat aprovi les modificacions legals que està preparant per donar resposta a la
sentència. Educació es podria agafar a aquesta via intermèdia per guanyar temps.

Interlocutòria del TSJC sobre l’execució de la sentència del 25% / TSJC

Reunions a contrarellotge per respondre al TSJC

Educació assegura que manté reunions amb entitats i centres per perfilar l’estratègia i que la
prioritat del departament és “evitar que el TSJC s’adreci directament a les direccions” i per
això ha admès que “segurament” s’acabarà enviant una instrucció a les escoles, tot i que no ha
concretat quin serà el contingut o com es podrà introduir un canvi tan important a només un
mes i mig d’acabar el curs.

El conseller també ha reclamat a Junts que estigui a l’altura del “moment de país” que s’està
vivint i que s’avingui a tancar la reforma de la llei de Política Lingüística abans que acabi el mes
de maig. ERC, el PSC i els Comuns volen reactivar com més aviat millor la tramitació de la
llei per intentar “reforçar el model d’escola catalana” i esperen que Junts se sumi a l’acord. Els
socialistes i els comuns volen que el text al pròxim ple, mentre que els republicans intenten a la
desesperada que Junts torni al pacte per evitar la foto del Tripartit. “Si tenim una eina que
permet reforçar el model d’escola catalana, no puc entendre que algú es desmarqui”, ha
dit. “L’únic garantia que tenim és que si no fem res ja sabem on som”.

https://elmon.cat/politica/cambray-instruccio-25-castella-protegir-direccions-421445/
https://elmon.cat/politica/tsjc-ordena-executar-sentencia-25-castella-catalunya-419571/
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https://elmon.cat/politica/carme-junyent-carrega-tsjc-sentencia-25-castella-419997/
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Cambray sobre el 25% castellano: "Haré lo
que haga falta para proteger las direcciones
de centros" - España - COPE
Ve "muy probable" enviar la instrucción a los centros informando sobre cómo aplicar la
interlocutoria pero no concreta su contenido

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha asegurado que hará "lo que haga falta
para proteger las direcciones de los centros" educativos ante la orden del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a
impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

"Lo que tenemos que evitar es que el TSJC se dirija a los centros educativos", ha advertido en
una entrevista de TV3 de este jueves recogida por Europa Press, en la que ha explicado que
hoy se reunirán con las direcciones y este viernes lo harán con las entidades para "poner en
común" la situación.

Ha considerado "muy probable" que la Conselleria mande la instrucción, si ello es, en sus
palabras, la mejor solución para proteger las direcciones de los centros, pero no ha concretado
el contenido de la misma y ha dicho estar buscando la mejor fórmula para ello.

Ha repetido que la sentencia que dicta la presencia del castellano en las aulas en un 25% se
extralimita de las competencias de un tribunal, la ha calificado de esperpéntica y ha asegurado
que no se corresponde con las metodologías educativas actuales: "Es un problema que no
existe realmente, se lo han inventado los tribunales. No conocen la situación real en las aulas".

CONSENSO POLÍTICO Y USO REAL DEL CATALÁN

El titular de Educación ha sostenido que la modificación legislativa --en alusión a la Ley de
Política Lingüística-- es "imprescindible para avanzar" hacia un contexto que garantice el
modelo de escuela catalana, y ha pedido a las formaciones políticas estar a la altura de las
circunstancias.

"No contemplo un escenario en el que todos los partidos que defienden el modelo de escuela
catalana no se sumen a una herramienta que lo afianza. En este momento no lo puedo
entender", ha asegurado al ser preguntado por la posibilidad de presentar ante el Parlament la
propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística sin el beneplácito de Junts.

Cambray ha pedido poner el foco en el uso social del catalán, especialmente en la relación
entre los alumnos, donde ha opinado que los datos reflejan una situación muy preocupante: "No
se trata tanto de porcentajes sino de que haya un uso real del catalán en los centros
educativos".

"Nuestra prioridad es incrementar el uso del catalán en los centros educativos y, para ello,
haremos lo que haga falta", ha destacado.

SINDICATOS

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/cambray-sobre-castellano-hare-que-haga-falta-para-proteger-las-direcciones-centros-20220512_2077987


El conseller ha lamentado la ausencia de los sindicatos educativos en las mesas sindicales
convocadas y ha subrayado su voluntad de llegar a un acuerdo: "Hemos hecho hasta cinco
propuestas de acuerdo a los sindicatos y nos hemos encontrado la silla vacía".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha asegurado que han ofrecido respuesta a siete de las catorce reclamaciones sindicales y que
el resto se calendarizarán a lo largo de la legislatura, y ha rechazado posponer el avance del
inicio del curso escolar: "No se puede hacer todo a la vez para el próximo curso".
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Cambray diu que és "molt probable" que
enviï instruccions als centres sobre la
sentència del castellà
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha afirmat que és "molt probable" que enviï
instruccions als centres sobre la sentència del 25% si aquesta és la millor manera de
"protegirlos". En declaracions a TV3, ha explicat que disposen de 15 dies per enviar les
instruccions i que ara el que s'està fent és estudiar la "millor fórmula" que garanteixi aquesta
protecció però també l'increment de l'ús del català. I és que ha assegurat que el més important
és "evitar" que el TSJC s'adreci directament als centres. "Faré el que calgui per protegir les
direccions", ha dit. A més, no contempla un escenari en què els partits que defensen l'escola
catalana, inclòs Junts, no se sumin a la reforma de la llei de política lingüística.

Cambray ha concretat que en aquesta fórmula que s'està estudiant pel que fa a les instruccions,
es veurà reflectida la voluntat d'"incrementar" l'ús del català.

Educació està preparant el recurs a la interlocutòria d'execució del TSJC de la sentència del
15% de castellà a les aules. Una decisió que el conseller ha tornat a qualificar d'"aberració
pedagògica". En tot cas, ha reconegut que el recurs no atura el termini d'execució forçosa i ha
afegit que el redactat de la interlocutòria és clar.

Per tot plegat, ha dit que el Departament treballa per garantir la màxima protecció a les
direccions i als centres educatius. En un primer moment, s'està reunint amb diverses parts
implicades –avui ho fa amb els directors i divendres amb la plataforma SomEscola– i es
treballarà per "treure el focus" dels centres.

En paral·lel, ha recordat que s'ha impulsat l'elaboració d'un decret que refermi el model d'escola
catalana i doni "protecció jurídica" als mestres. Aquest decret establirà que s'ha de tenir en
compte la realitat lingüística dels centres però també les noves metodologies d'aprenentatge. En
segon lloc, ha apuntat a la reforma de la llei de política lingüística, que ha considerat "molt
rellevant" perquè pot ser una eina per refermar també el model d'escola catalana. El conseller ha
reivindicat que "la paràlisi no serveix de res" i ha assegurat que no entendria que no s'explorin
totes les vies. "Si tenim una eina que fa una modificació legislativa que ens referma el model
d'escola catalana no podria entendre que no es tirés endavant", ha declarat. En ser preguntat si
es tiraria endavant sense Junts, ha respost que serà una decisió dels diferents grups
parlamentaris.
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Docentes 'indepes' piden asesoramiento
para hacer objeción de conciencia ante el
25%
Colectivos de profesores vinculados al independentismo se han movilizado para frenar la
aplicación del 25% de horas lectivas en castellano que exige el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) en las escuelas públicas de Cataluña. Después de que terminara el periodo
voluntario para que el Govern diera cumplimiento al auto judicial, la Asociación por una Escuela
Bilingüe (AEB) pidió la ejecución forzosa de la sentencia y ha empezado la cuenta atrás para
aplicarla.

En este nuevo escenario, Docents per la República y otros profesores a título individual
buscan asesoramiento legal para declarase objetores de conciencia ante esta cuota mínima
para garantizar el bilingüismo en el sistema educativo catalán. «Buscamos asesoramiento legal
para redactar un modelo de declaración de objeción de conciencia lingüística para ser firmado
por los docentes de los claustros y presentado ante el Consejo Escolar», explican en una nota
enviada por Telegram.

Objeción de conciencia

Se trata de reproducir una «recomendación» de la Consejería de Salud de la Generalitat ante
la objeción de conciencia de profesionales médicos que no quieren practicar abortos o
eutanasias.

En esta comunicación del Govern, se explica que la objeción de conciencia es «la negativa a
cumplir un acto profesional exigido por las leyes, por algún reglamento o protocolo institucional
o impuesto por las autoridades legítimas, emparándose en razones morales o de
conciencia».

Nota del Departamento de Salud sobre la objeción de conciencia ante el aborto

Sin asumir consecuencias judiciales

Su propuesta es una vía para desobedecer la sentencia del TSJC pero sin asumir las
consecuencias judiciales de su actuación. El hecho de que la decisión de la Justicia catalana
sea firme -es decir, sin capacidad de recurrir- provoca que ante cualquier incumplimiento se
corra el riesgo de inhabilitación.

Los colectivos de profesores y maestros tienen constancia de ello. Por esta razón, una de las
peticiones que lanzaban al Govern en las últimas manifestaciones era la de «concretar cuál
será las responsabilidades de las direcciones» ante «una actuación que no sea
legalmente correcta».

El conseller de Educació, Josep González Cambray, ofreció cobertura legal a los docentes
contrarios a la hora de aplicar la sentencia, pero el principio de indemnidad al que tienen
derecho los funcionarios no se contempla ante actuaciones que vulneren las decisiones
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judiciales. Es decir, no serviría ni para proteger al equipo docente ni tampoco al propio conseller
de una eventual inhabilitación.

Como informó THE OBJECTIVE, de materializarse esta propuesta, Cambray también podría
incurrir en un delito de malversación de caudales públicos.

Pruebas de una posible desobediencia

Esta imposibilidad para incumplir la ley ante una última sentencia que tiene carácter general
ha propiciado iniciativas de diversa índole. Una de ellas, alentada por el entorno de ERC y
JxCa, era la de delegar la responsabilidad a los padres mediante una carta-tipo en el que
fueran los progenitores quienes pidieran a los centros desoír la sentencia.

La inhibición del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de pedir un incidente de ejecución de
sentencia, pese a ser parte legitimada para hacerlo, ha obligado a las entidades a favor del
bilingüismo a personarse en los tribunales. De momento, la AEB ha logrado sus objetivos ante
la justicia, pero el Govern agota todos los plazos para no cumplir voluntariamente con la
resolución judicial.

El titular de Educación ha afirmado en una entrevista de TV3 de este jueves recogida por
Europa Press que hay que «evitar» que «el TSJC se dirija a los centros educativos«. Y se ha
mostrado dispuesto a enviar directrices a las escuelas sobre cómo afrontar esta situación. No
obstante, cualquier instrucción que anime a incumplir a la ley podría ser utilizado como prueba
de una posible desobediencia contra Cambray, advierten las entidades a favor del bilingüismo.

https://theobjective.com/espana/2022-01-07/govern-malversacion-gastos-desobediencia/
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L’alta inspecció educativa… executa
sentències judicials? - El Diari de l'Educació
La funció i l’objectiu de l’Alta Inspecció és molt senzilla d’explicar, comenta Pepín Beltran: “El
que fem és supervisar que la normativa de l’Estat es compleix a Catalunya i que la que genera
el Departament d’Educació s’ajusta a la normativa bàsica de l’Estat”. Aquesta ha estat la funció
d’aquest organisme, que pertany al Ministeri d’Educació i d’FP i que té un o dos representants a
cada comunitat autònoma. A Catalunya en són dos. De fet, Catalunya i el País Basc van ser les
primeres comunitats on es va crear aquesta figura, a començaments dels anys vuitanta, ja que
van ser les primeres a rebre les competències de l’Estat en matèria d’educació no universitària.
A mesura que la competència d’educació es va anar traspassant a la resta, també es van crear
les altes inspeccions a la resta de comunitats.

“La nostra feina consisteix a mirar-se cada dia el DOGC i tota la documentació que crea el
Departament d’Educació, ja siguin decrets, resolucions, instruccions, etc.”, explica Beltran. “Si hi
ha alguna cosa que no s’adapta a la norma estatal, fem un requeriment al Departament, i si no
es corregeix ho notifiquem al Ministeri, però això no passa gairebé mai, hi ha bona relació i ens
intentem entendre, perquè tots treballem per l’educació”, afegeix.

També hi ha vegades que els ciutadans s’hi adrecen per presentar una queixa o demanar
informació. Les queixes s’atenen i se segueix el mateix procediment: sempre adreçar-se al
Departament, si és el cas. “No entrem als centres ni ens relacionem directament amb la
inspecció educativa”, aclareix. Amb tot, la major part de consultes són de gent que pica la
finestreta equivocada. “Aleshores els informem d’on s’han d’adreçar, encara que aquesta no
sigui ben bé la nostra funció”.

I el fet que un tribunal els encarregui la supervisió d’una sentència té sentit? Ha passat altres
cops? Beltran afirma que no coneix cap precedent, que si més no a Catalunya no ha passat mai,
perquè “mai en educació hi ha hagut un conflicte judicialitzat com aquest”, diu. En tot cas,
aclareix, “un òrgan judicial té tota la potestat per encarregar-nos aquesta tasca, igual que l’hauria
pogut encarregar a una altra persona física o jurídica”.

“Només intervenim sobre documents”

Beltran ocupa aquest càrrec des de mitjans de 2018, amb l’arribada del PSOE al Govern de
l’Estat. Es tracta d’un càrrec de lliure elecció, però pel qual cal acreditar uns requisits, com ser
funcionari del tipus A i tenir una àmplia experiència en l’àmbit educatiu: Beltran ha estat, entre
altres càrrecs, directora d’escola, directora d’institut, formadora de l’ICE de la UAB, delegada
dels SSTT de Terres de l’Ebre i directora del programa de descentralització del Departament
d’Educació en temps d’Ernest Maragall.

Quan la truquem està, de fet, de viatge a Madrid per trobar-se amb la resta d’alts inspectors de
l’Estat. “Ara ens ve molta feina, perquè hem de revisar tots els nous currículums que s’estan
aprovant a partir de la LOMLOE”, explica. A propòsit d’això, però, no entra a valorar l’anunci fet
pel conseller Cambray segons el qual el nou currículum es podrà aplicar en tres anys en
comptes de dos. “Nosaltres només intervenim sobre documents, sobre notícies i declaracions
polítiques no ens hi posem, o sigui que en aquest cas haurem d’esperar a llegir el que diuen les

https://diarieducacio.cat/lalta-inspeccio-educativa-executa-sentencies-judicials/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-6678
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-22123


instruccions d’inici de curs”, comenta Beltran.

En altres èpoques havia corregut la brama que l’alta inspecció revisava també els llibres de text.
“Això ve de quan hi va haver la polèmica sobre el suposat adoctrinament –aclareix Beltran–,
però ja fa molts anys que el Tribunal Constitucional va sentenciar que la censura prèvia no
existeix a l’Estat i que, per tant, no és funció ni de l’alta inspecció, ni del Departament ni del
Ministeri supervisar un llibre de text abans de la publicació, només un jutge hi pot intervenir, i un
cop s’ha publicat i denunciat, tal com va assenyalar el Tribunal Constitucional l’any 1999”.
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EL 9 NOU

Gairebé dos terços dels muni-
cipis del Vallès Oriental han 
instal·lat càmeres amb lectors 
de matrícules per millorar 
la seva seguretat. Són a les 
entrades de les poblacions 
perquè permeten detectar 
vehicles d’interès policial a 
partir de creuar la informació 
que comparteixen els Mos-
sos d’Esquadra i les policies 
locals. Si una matrícula llegi-
da per un d’aquests aparells 
coincideix amb cap de la llista 
introduïda al sistema –i que 
està en actualització perma-
nent–, es genera una alarma 
que arriba a les comissaries 
o les patrulles dels cossos de 
seguretat. Aquesta videovigi-

lància permet, per exemple, 
fer un seguiment de vehi-
cles robats o dels que han 
participat en fets delictius. 
Igualment, comporta dispo-
sar d’informació rellevant 
de qui ha entrat o sortit d’un 
municipi en cas que s’hagi 
denunciat un delicte.

La videovigilància de la 
via pública va generar un 
cert debat al començament 
de la seva implantació ara fa 

un parell de dècades. Fins a 
quin punt una càmera que 
apunta un carrer les 24 hores 
no fa una intromissió en la 
privacitat i la intimitat dels 
ciutadans que hi passen pel 
davant? Els cossos de segure-
tat estarien tractant tothom 
de sospitós s’hagi comès o no 
un delicte? El Gran Germà 
que tot ho vigila i que va defi-
nir l’escriptor George Orwell 
salta de les pàgines del seu 

llibre 1984 a la realitat del 
dia a dia? Tots aquests dubtes 
s’han anat resolent gràcies a 
la Llei Orgànica 4/1997 que 
regula de forma prou estricta 
la utilització de les videocà-
meres per part de les policies 
en espais públics. Però també 
hi ha contribuït el sentit 
comú i que la ciutadania ha 
anat acceptant –massa sovint 
de manera bastant acríti-
ca– que les dades personals 

siguin la primera matèria de 
les operadores de telefonia 
o els grans negocis d’inter-
net, com Google o Facebook. 
Quin sentit té qüestionar una 
càmera lectora de matrícules 
si, gràcies a la geolocalització, 
els nostres telèfons mòbils 
descobreixen on som i amb 
qui en temps real?

Segons ha pogut recollir EL 
9 NOU dels mateixos ajunta-
ments vallesans, l’esclat de 
càmeres a les entrades dels 
pobles i ciutats continuarà 
i es reforçarà encara més 
els propers mesos. Siguin 
benvingudes si certifiquen 
la dissuasió en la comissió 
d’infraccions i crims o ajuden 
en la recopilació d’evidències 
contra la delinqüència.

L’èxit de les càmeres 
amb lectors de matrícules

Cap de les ridícules mesures que s’han proposat per 
evitar l’aplicació de la sentència del TSJC que obli-
ga els centres docents de Catalunya a fer del 25% 
de les classes en castellà no ha servit per a res: ni el 
decret que prepara Educació, ni la imprudent pro-
posta de modificació de la Llei de Política Lingüísti-
ca, ni la prospecció sobre usos lingüístics dels alum-
nes que es vol fer per conèixer l’estat de la qüestió. 
Res no ha aturat un TSJC desbocat, que, obviant tot 
això, ordena tirar endavant la sentència i s’atreveix, 
a més, a dir com s’ha d’aplicar, mitjançant una inter-
locutòria vergonyosament plena de faltes en català. 
Concretament 132, en 15 pàgines, com a evidència 
de la veritat que volen negar: si una llengua neces-
sita ser reforçada a Catalunya, és el català.

El TSJC, com un toro embogit, envesteix sense 
miraments, obliga els centres de Catalunya a apli-
car la sentència en 15 dies. Com si canviar la dinà-
mica d’un centre fos així de senzill...! No en tenen 
ni la més punyetera idea, de com funciona un cen-
tre docent, i s’atreveixen a irrompre-hi estrepitosa-
ment, a mig curs, fent la trencadissa que convingui 
sense importar-los-en les conseqüències. 

Tant és que els alumnes ja hagin comprat els lli-
bres en català; tant és que molts centres, a través 
de les AFA, facin una feina encomiable per poder 

reutilitzar-los i disminuir així la despesa inicial dels 
pares cada curs; tant és que els alumnes s’hagin 
acostumat a relacionar-se amb determinats docents 
en català i que ara resulti extraordinàriament postís 
canviar de llengua; tant és que, quan un professor 
i un alumne acostumats a relacionar-se en cata-
là es vegin obligats a fer-ho en castellà, tinguin la 
impressió que fan comèdia i que, per això, la comu-
nicació no sigui tan fluida; tant és que aquell alum-
ne que, finalment, s’havia llançat a parlar en català 
vegi ara estroncat el seu procés; tant és que els dèfi-
cits de coneixements de l’alumnat en les llengües 
oficials siguin majoritàriament de català... 

Tot això se li’n fum al TSJC. Se li’n fum la qualitat 
de l’educació a Catalunya. Només li preocupa que 
l’idioma de l’imperi en surti victoriós. I això sí, legi-
tima l’Asamblea por una Escuela Bilingüe permetent 
que formi part del procediment com a part actora. 
Una entitat que, ja des del seu nom, exclusivament 
en castellà, dona idea del bilingüisme que propugna.

LA RESPOSTA DEL CONSELLER

I llavors, surt el nostre ínclit conseller dient que 
els centres no han de canviar res del seu projecte 
lingüístic. Però si el projecte lingüístic no se’l mira 
ningú, caram! Que vostè ja ho sap, això, home...! El 
que ha de fer, senyor conseller, vista la lamentable 
gestió en matèria lingüística que han fet els seus 
antecessors, dels quals vostè és també digne suc-
cessor, és donar instruccions als centres i als ins-
pectors perquè no permetin que cap docent que ha 

d’impartir les classes en català, les faci en castellà, 
com passa ara; i que, pels passadissos, durant les 
reunions de pares, al menjador, a la cantina i al 
pati, tot el personal faci servir sempre el català i 
que reservi el castellà exclusivament per als casos 
en què la llei l’obligui de manera explícita. Per-
què només així la resposta de Catalunya davant 
d’aquesta intromissió serà mínimament digna. 
Intentant enganyar-nos fent veure que la sentèn-
cia del TSJC es podrà obviar sense desobeir i sense 
assumir-ne les conseqüències, no farem pas res. I 
vostè ho sap, també. I si no, és que la seva ingenu-
ïtat l’inhabilita completament per a la feina que té 
encomanada.

I no tan sols en tenen la culpa el conseller i, en 
general, els nostres representants polítics. Som 
nosaltres. Els ciutadans que els hem encomanat la 
missió de representar-nos d’acord amb unes pro-
meses fetes els qui hem d’exigir que es compleixin. 
Siguem pragmàtics: ja que els nostres represen-
tants no ho fan, erigim-nos, cada un de nosaltres, en 
defensors de la legalitat vigent i exigim que, mal-
grat aquest desafortunat 25%, la resta de les activi-
tats del centre es faci íntegrament, exclusivament 
en català. Exigim que els docents i, en general, tot el 
personal que treballa en un centre docent ho faci en 
català, si més no, fins allà on permet la llei. Mani-
festem-nos col·lectivament al carrer si això no es 
compleix perquè és el dret dels nostres fills. Si som 
molts, ens hauran d’escoltar.

No permetem, doncs, que els nois i noies rebin 
en castellà o a mitges unes classes que s’han de fer 
exclusivament en català; denunciem-ho als mitjans, 
a les xarxes, a la inspecció, als tribunals, si convé; 
inundem Catalunya de denúncies i d’accions pací-
fiques al carrer; vetllem perquè, al menjador, els 
monitors parlin als nens en català, no permetem 
que, perquè un pare o mare digui que no entén el 
català a la reunió de classe, tota la resta hagi de 
celebrar-la en castellà. Siguem bel·ligerants en això. 
És plenament legal. Fins on la llei ho permet, és pos-
sible exigir que el personal treballi exclusivament 
en català; si convé, amb els límits que estableix la 
sentència. Ningú podrà ser sancionat per aplicar la 
llei de manera estricta. I un cop ho hàgim aconse-
guit, tindrem molt de guanyat i una autoestima col-
lectiva pels núvols.

No tinc cap esperança que aquest govern tingui 
la valentia d’actuar com cal si no l’empenyem. Per 
tant, aquesta és la resposta que hauríem de donar a 
aquest atac frontal, no tan sols a la pervivència del 
català, sinó, sobretot, als drets dels nens que, altra-
ment, poden veure greument afectat el seu apre-
nentatge, i als docents, que han de poder fer la seva 
feina sense ingerències d’instàncies que no hi ente-
nen un borrall, en pedagogia ni tenen la més remota 
idea del que són un centre docent o una criatura. 

Resposta al 25% en castellà
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Los rectores de las universidades públicas
catalanas se oponen al fin de la inmersión
Los rectores de las ocho universidades públicas catalanas han rechazado lo que consideran
"porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial", en alusión a la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a impartir al menos un 25 % de
asignaturas en castellano en el sistema educativo de la Generalitat.

 A través de un comunicado conjunto, las ocho instituciones de educación superior que forman
parte de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) han expresado su apoyo al
actual modelo de inmersión lingüística monolingüe obligatorio en catalán impuesto por la
Generalitat en las tres últimas décadas, al considerar que ese monolingüismo es un "modelo de
éxito que garantiza las competencias lingüísticas de su alumnado", según ellos.

El texto, suscrito por los rectores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universidad
de Barcelona (UB), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Universidad Pompeu Fabra
(UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Universidad de Girona (UdG), Universidad de
Lleida (UdL), Universidad Rovira y Virgili (URV), sostiene que "los resultados de la inmersión
lingüística han evidenciado su beneficio, tanto para el alumnado como para el seno de la
sociedad, contribuyendo así a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y a la
normalización del uso de la lengua catalana", según ellos.

"Escuela catalana"

"Es necesario que se garantice un modelo lingüístico de escuela catalana estable que favorezca
la inclusión, la cohesión y la progresión social del país", han defendido los ocho miembros de la
ACUP, entidad que en el pasado ya ha mostrado en varias ocasiones su afinidad a los
postulados del nacionalismo gobernante en Cataluña.

El TSJC ha ordenado a la Generalitat que cumpla de "inmediato" la sentencia que pone fin a la
inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán e insta a que al menos un 25% de la
enseñanza en Cataluña sea en castellano, lo que se traduce en una asignatura troncal en
español además de la materia lingüística de este idioma.

 La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC ha dado un plazo máximo a la
Generalitat de 15 días para que todos los alumnos "reciban de manera efectiva e inmediata" la
educación mediante la utilización vehicular "normal" de las dos lenguas oficiales en los
porcentajes que se determinen, que "no pueden ser inferiores al 25% en uno y otro caso".
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Les claus de l’ultimàtum del TSJC sobre la
immersió i l’embolic del pacte lingüístic
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar dilluns a la Conselleria
d’Educació que executi en un termini màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir
almenys un 25% d’hores lectives en castellà a tots els centres educatius de Catalunya. S’han
reactivat les negociacions al Govern i al Parlament per respondre a la decisió, però la falta
d’acord deixa les formacions polítiques en el temps de descompte. Aquestes són les claus del
periple per flexibilitzar la immersió i encaixar la sentència judicial:

El periple legal va començar el 2015, quan l’Advocacia de l’Estat, en representació del
Ministeri d’Educació que pilotava José Ignacio Wert, va denunciar la «inacció» de la
Generalitat per complir amb la ‘llei Wert’, que esmentava el castellà com a llengua vehicular.
L’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa va propulsar una nova norma, la ‘llei Celaá’, també
referida a la ministra Isabel Celaá, amb un text molt ambigu sobre l’ús de les dues llengües en
l’ensenyament i que va ser recolzada per Esquerra a l’entendre que blindava la immersió
lingüística. No obstant, el criteri dels jutges continua sent el mateix perquè interpreten que s’ha
de «fer efectiu l’ús vehicular de les llengües oficials» i que, per tant, la Generalitat ha d’aplicar el
25% de castellà en els plans educatius.

¿Com reaccionarà el Govern català?

Fa mesos que el Govern català maniobra davant la justícia per guanyar temps i consolidar en
un decret una resposta que permeti esquivar l’aplicació d’aquesta decisió. Els recursos han
sigut constants, però sense èxit, perquè els magistrats s’han mantingut en el que ja es va dir fins
a arribar a admetre l’execució forçosa que demanaven entitats a favor del bilingüisme. El
propòsit era reformar la llei de política lingüística amb un recolzament ampli al Parlament (el
PSC, ERC, Junts i els comuns) i després perfilar el decret, però la desvinculació de la
postconvergència complica aquesta via. Davant això, l’Executiu tornarà a recórrer, però les
opcions són cada vegada més escasses per esquivar l’acatament. El conseller Josep
Gonzàlez-Cambray va demanar calma a la comunitat educativa i va afirmar que els centres no
hauran d’aplicar cap canvi, sense detallar com actuarà si passats els 15 dies no hi ha encaix
legal que blindi el model actual.

¿Per què està en ‘stand by’ el pacte del Parlament?

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20220512/claus-immersio-linguistica-sentencia-tsjc-pacte-13635712
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Mentre el Govern avança en la seva resposta a l’ordre, els partits continuen encallats sobre el
retoc de la llei de política lingüística. El PSC, ERC, Junts i els comuns van registrar una
proposició de llei el 24 de març que mantenia el català com a «llengua vehicular» i que, al seu
torn, garantia l’ús del castellà, i donava marge als centres educatius per definir els seus
projectes lingüístics. La postconvergència va congelar el pacte vuit hores després per la
polèmica que va generar en alguns sectors de l’independentisme. Des d’aleshores, Junts ha
demanat en tres ocasions més temps per continuar negociant i evitar que el text anés al ple.
Però ERC, el PSC i els comuns consideren que ja estan «en temps de descompte», per la qual
cosa es donen 15 dies per tancar un pacte, oberts a esmenes de la postconvergència. Els
morats aposten per debatre-ho «ja», però Esquerra s’avé a donar aquest marge de dues
setmanes als seus socis al Govern. Fonts de la negociació afirmen que Junts no ha posat sobre
la taula en cap reunió quins aspectes pretén modificar del text acordat, per la qual cosa
atribueixen a les discrepàncies en el partit la falta de pacte.

¿Què diu el pacte lingüístic?

El text que va ser subscrit inicialment no fixa cap percentatge. El document resa que el català
és la llengua «normalment emprada» com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema
educatiu i que «també es fa servir el castellà en els termes que fixin els projectes lingüístics de
cada centre». «Per aconseguir el domini oral i escrit del català i del castellà al final de
l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials i en les llengües oficials ha de
tenir garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius de cada
centre», rasa.
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Castellano en Cataluña: Sentenciar sobre
lenguas | Opinión | EL PAÍS
Las escuelas catalanas afrontan un cambio sustancial de su régimen lingüístico por la
resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se ejecute de forma inmediata
la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos un 25% de las clases en todos los
ciclos. Hasta ahora la Generalitat ha ignorado los requerimientos judiciales en este sentido —el
primero data de 2014— y solo en contados casos se han aplicado porcentajes de escolarización
en castellano a petición de algunas familias.

La resolución judicial dictada el pasado lunes llega después de que la Generalitat no haya
ejecutado voluntariamente la sentencia del Tribunal Superior de 2020 que obligaba a fijar el
porcentaje del 25%. Los jueces señalan la inacción de la Generalitat como motivo para exigir la
aplicación de la sentencia sin más demora: “Las iniciativas desplegadas por la Generalitat no
tienen un resultado concreto que se proyecte, por ahora, en la actividad de los centros
escolares”, dice la resolución. La puntualización temporal no es accesoria: hasta ahora la
Generalitat, como denuncian incluso algunos de sus asesores lingüísticos, se ha limitado a
aplazar las decisiones sin afrontar dos compromisos ineludibles: el primero, acatar las
resoluciones judiciales y, el segundo, solucionar los problemas de la escuela. Sigue sin abordar
el necesario debate para actualizar un sistema de inmersión lingüística en catalán que dio
buenos resultados durante lustros pero que ha quedado desfasado por los cambios sociales,
demográficos e incluso tecnológicos. Demasiados cambios como para que un modelo
concebido hace 40 años siga operando con efectividad en 2022. La actualización del modelo
pareció ser la reacción de la Generalitat a la sentencia del tribunal catalán, de enero pasado, al
promover una nueva ley lingüística apoyada de forma transversal por independentistas,
socialistas y comunes. En ella se explicitaba por primera vez que el castellano es también
lengua docente en Cataluña (como es práctica efectiva y común en la realidad escolar). La
propuesta era un paso adelante para reconciliar ley y realidad y dejaba al criterio de cada centro
docente su aplicación concreta, dadas las hondas diferencias sociolingüísticas de Cataluña. No
puede aplicarse el mismo criterio en áreas mayoritariamente castellanohablantes que en las que
tienen el catalán como lengua principal. El dominio equivalente de ambos idiomas, residan
donde residan los alumnos, ha de ser el objetivo prioritario a través de un sistema flexible que ni
excluya ni discrimine a nadie. Pero ese buen deseo ha quedado en nada tras la retirada súbita
del acuerdo por parte de Junts per Catalunya, que ha hecho prevalecer el sectarismo excluyente
por encima de la voluntad ampliamente mayoritaria de compartir dos lenguas en la escuela y
fuera de la escuela.

El necesario cumplimiento de las sentencias judiciales no puede ocultar la necesidad de que
sean los expertos de la docencia y no los jueces quienes fijen los criterios básicos en las aulas.
La fijación de un porcentaje en un idioma u otro por parte de los jueces supone un fracaso de la
política, que en Cataluña ha estado secuestrada por el debate de la independencia sin afrontar
con racionalidad aspectos sensibles como el de la lengua. Alguna vez habrá que preguntarse
por el efecto negativo para el catalán que ha tenido el papel de los medios de comunicación de
la Generalitat (en catalán) para la propagación de la independencia y el efecto de rechazo que
en algunos sectores haya podido producir contra la lengua, que no tiene la culpa de nada y es
mero instrumento de comunicación y pensamiento. Toca cumplir las sentencias, pero también
hay que reformular la legislación para que el catalán deje de ser instrumentalizado políticamente
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Tanto fue el cántaro a la fuente,
que al final se rompió. La reforma
de la ley de Política Lingüística
que pactaron a finales de marzo
ERC, Junts, PSC y En Comú Po-
dem estaba en la unidad de vigi-
lancia intensiva desde que nació,
pero entró en coma ayer, cuando
Junts anunció que se descolgaba.
La formación explicó, tras varias
semanasdenegociacionesdiscre-
tas y un runrún constante, que no
participaríaenesareformaalcon-
siderar que carece del consenso
que exigen el sector educativo y
las entidades que promueven el
catalán, y que la fórmula inicial es
ya insuficiente, a su parecer, para
blindar la inmersión lingüística
en las escuelas tras el último pro-
nunciamiento judicial.
Elasunto,esencialen lapolítica

catalana,ytroncalparalasfilas in-
dependentistas y el Govern de la
Generalitat, ha acabado por aña-
dir más tensión al saco de discre-
pancias entre los dos socios del
Ejecutivo catalán, esta vez sin ne-
cesidad del concurso de la CUP,
que desde el principio irrumpió
en el debate con una propuesta
propia. Si Junts acusó ayer de
“deslealtad” a los demás miem-
bros del pacto inicial, del que la
formación se desmarcó solo unas
horas después, los republicanos
consideraban que la posición de
susocioera“partidista”.
Con el consenso hecho añicos,

todosseñalancomoresponsablea
Junts a la par que lanzan la pelota
al tejado de ERC. Los republica-
nos quierenunpacto con su socio
ytransitaránporesavíahastaago-
tar el plazo, que calculan que ex-
piraalfinaldemes,alaluzdelúlti-
mo auto del Tribunal Superior de
JustíciadeCatalunya(TSJC),que
insta al cumplimiento de su sen-
tencia sobre el 25% de castellano
en15díashábiles.

JxCat se baja del pactopor el catalán y
tensa la cuerda conERCenelGovern
Esquerra valora aprobar la reforma de la ley de Política Lingüística sin su socio

atendidas pese a que aún se suce-
dían los contactos y el intercam-
bio de propuestas. Esa desaten-
ción y la interlocutoria del TSJC
de esta semana precipitaron el
anuncio de ayer de JxCat renun-
ciandoaparticiparde la reforma.
LarecetadeJuntses elevaruna

propuesta propia al Govern que,
segúnfuentesparlamentarias,pa-
saría por aprobar undecreto para

reformar la ley de Educación de
Catalunya (LEC), algoen loqueel
Govern ya trabaja. PeroERCcree
que solo con esa reforma no será
suficienteparasalvaguardarelca-
talán de los porcentajes que han
fijado las “injerencias judiciales”.
Los socialistas recuerdan que la
leydePolíticaLingüísticaeselpa-
raguas normativo que ampara la
LEC, por tanto, el apósito más
efectivo para taponar la herida
abiertapor los tribunales.
Rius señaló que la decisión fue

adoptada por el secretariado per-
manentedelpartido–enelquees-
tán Laura Borràs y Jordi Turull–
por “unanimidad”.Yenprevisión
de las críticas que llovieron poco
después, el portavoz rechazó
“lecciones de ningún partido, y
menosdelPSC”,trasrecordarque
los socialistas “podrían haber he-

El PSC denuncia
el “tacticismo” de
Junts y pide “miradas
largas” y soluciones
a los problemas

EnComúPodem
apuesta por
aprobar ya el cambio
normativo en un
pleno extraordinarioSales y Batet (JxCat), detrás de Serret y Vilalta (ERC), ayer en el Parlament

BERNAT VILARÓ / ACN

NI
NO

TS

TONI
BATLLORI

ERC se sacude la presión ase-
gurando que no descarta sacar
adelante la reforma con el PSC y
En Comú Podem, sin JxCat, tal y
como reclaman socialistas y co-
munes. Y cargan las tintas contra
los posconvergentes por su es-
pantada.
Elportavozyvicepresidentede

Junts,JosepRius, justificóelpaso
atráslamentandoquelastrescon-
diciones que habían puesto para
queprosperarael acuerdono fue-
ronaceptadas.Sereducíanaman-
tenerelcataláncomolenguavehi-
cular sin dudas interpretativas,
jurídicaso lingüísticas; proteger a
losdocentesya ladirecciónde los
centros validando los proyectos
educativos y lingüísticos desde el
Govern, y mantener las aulas de
acogida.
EnJuntslamentanqueaquellas

condiciones anunciadas semanas
atrás en el Parlament no fueran Continúa en la página siguiente

Política
El modelo de la escuela en Catalunya

C R O N O LO G Í A D E U N C O N S E N S O R OTO

c1 21 de enero. El TSJC
declara firme la sen-

tencia de diciembre del
2020 sobre del 25% de cas-
tellano en los colegios cata-
lanes y da dos meses al Go-
vern para ejecutarla.

c2 28 y 29 de enero. El
PSC organiza unas

jornadas sobre la lengua. La
exconsellera de CiU Irene
Rigau participa en ellas y
será determinante en la
negociación del pacto.

c3 22 de marzo. El Govern
anuncia un despliegue

legal para blindar a los cen-
tros educativos ante la sen-
tencia del 25%.

c4 24 de marzo. Se pre-
senta el acuerdo con el

aval de Junts en el Parla-
ment, pero a las pocas horas
se desdicen. El Govern co-
munica al TSJC su plan, que
incluye el consenso.

c5 9 de mayo. Con el pac-
to en el aire, el TSJC

ordena ejecutar en unmáxi-
mo de 15 días la sentencia
del 25% de horas en caste-
llano en todos los centros de
Catalunya.

c6 Ayer. Tras 50 días en
los que evita llevar al

pleno la reforma de la ley de
Política Lingüística, Junts
rompe el pacto.
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Junts es despenja definitivament del pacte
per reformar la llei de Política Lingüística
Junts va anunciar ahir la seua negativa definitiva a formar part de l’acord amb ERC, PSC i En
Comú Podem per reformar la llei de Política Lingüística arran de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que obliga a fixar un 25% de classes en llengua castellana. El
portaveu del partit, Josep Rius, va argumentar la decisió perquè la reforma “no impedeix la
decisió judicial que imposa el 25 per cent de castellà a les escoles” i perquè tampoc no té el
“consens” del sector educatiu. “No adaptarem una llei de política lingüística per acatar una
sentència injusta”, va asseverar.

El partit ja ha traslladat aquesta decisió al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a ERC, i
en els pròxims dies enviaran al Govern una proposta “sobre com actuar per protegir el català”.
També faran arribar aquesta proposta alternativa a la resta de formacions que van participar en
l’acord inicial –PSC i comuns– i a les entitats del sector educatiu i que defensen el
català.Aquesta decisió no va ser gens ben acollida pel seu soci de coalició, Esquerra, que la va
titllar d’“irresponsable” i va acusar Junts de pensar “més en el partit que en Catalunya”. Així ho
va assegurar la portaveu de la formació, la lleidatana Marta Vilalta, que va retreure que vulguin
deixar la llengua a l’escola en “mans de la justícia” i que estiguin posant una catifa roja perquè
s’apliqui la sentència del castellà.

ERC va manifestar la seua aposta per reformar la llei de Política Lingüística, si bé va reclamar
marge per estudiar “totes les opcions” amb la resta de grups –inclòs Junts– i entitats socials per
defensar la immersió lingüística. El que no es plantegen els republicans, segons Vilalta, és “no
fer res”, que és l’actitud que creu que sí que han tingut els seus socis. Davant d’aquesta
casuística, el PSC va reclamar a ERC i als comuns mantenir-se en l’acord i tirar-lo endavant
malgrat que Junts hagi decidit desmarcar-se. “El pitjor en aquesta vida i en política és perdre el
nord i no tenir una direcció clara i decidir una cosa i demà la contrària”, va denunciar, i va
recordar als juntistes que, si treballen en una proposta alternativa, també aquesta requerirà el
suport d’altres partits si vol tirar-la endavant.

En aquest mateix sentit, la líder dels comuns a la Cambra catalana, Jéssica Albiach, va instar les
dos formacions que es mantenen en el pacte a aprovar amb urgència en un ple extraordinari la
modificació, tot i que sigui sense Junts.

El Govern promet protegir centres i directors davant la sentència judicial

El president Pere Aragonès va prometre ahir “protegir” els centres educatius i les seues
direccions davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a
impartir en 15 dies el 25% de les assignatures en castellà. Aragonès i el conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray, es van reunir amb la Junta Permanent dels centres educatius al
Palau de la Generalitat.

“Les direccions de centres han manifestat la seua inquietud per la situació que s’ha generat
arran de la sentència”, va dir el Govern després de la trobada, i va incidir que “estarà sempre al
seu costat i que farà tot el que sigui necessari per protegir els centres, els docents, i
particularment les direccions”. Els directors de Lleida reclamen que Educació els enviï ja
instruccions sobre com han d’actuar pel que fa a la sentència i van afirmar que en la reunió

https://www.segre.com/noticies/panorama/2022/05/13/junts_despenja_definitivament_del_pacte_per_reformar_llei_politica_linguistica_170834_1106.html


d’ahir només hi va haver “paraules”, per la qual cosa reclamen “fets”.
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Los posconvergentes se 
desmarcan de la reforma 
de la ley de política 
lingüística impulsada  
por Aragonès junto  
al PSC y los comunes 
CRISTIAN REINO 

BARCELONA. Junts y Esquerra ai-
rearon ayer sus enormes diferen-
cias en la defensa del catalán en 
la escuela y abrieron una crisis en 
el gobierno autonómico, en plena 
polémica sobre el caso del espio-
naje, que había cohesionado al na-
cionalismo catalán. El cisma lo 
provocó Junts, al anunciar que «no 
participará en la reforma de la ley 
de política lingüística», con la que 
el gobierno autonómico pretende 
sortear la sentencia que le obliga 
a impartir el 25% de las clases en 
castellano. La Generalitat tiene 
hasta final de mes para ejecutar 
este fallo judicial que pone en cues-
tión el modelo de inmersión en la 
escuela. 

Se trata de la primera decisión 
de calado de Junts tras el pacto al-
canzado entre Laura Borràs y Jor-
di Turull para repartirse la direc-
ción del partido, después de las re-
nuncias de Carles Puigdemont y 
Jordi Sànchez. El sector más radi-
cal, encabezado por la presidenta 
del Parlament, ha resultado el ven-
cedor en la pugna y empieza a im-
poner su sello y en su ideario está 
distanciarse de ERC. Lo de ayer fue 
el primer aviso. 

El gobierno autonómico impul-
só semanas atrás una reforma de 
la ley de política lingüística de 
1998 como herramienta con la 

que confiaba esquivar la senten-
cia que le obliga a dar el 25% de 
las clases en español. PSC, ERC, 
Junts y En Comú Podem pacta-
ron semanas atrás un principio 
de acuerdo que por primera vez 
reconocía el castellano como len-
gua vehicular, aunque no fijaba 
ningún porcentaje. Dejaba esta 
decisión en manos de los direc-
tores de los centros.  

Días después de que el TSJC 
diera 15 días hábiles al gobierno 
autonómico para ejecutar la sen-
tencia, Junts anunció ayer que 
rompe el amplio consenso lin-
güístico junto a socialistas, repu-
blicanos y comunes y no apoya-
rá la reforma de la ley. El gobier-
no autonómico quería aprobarla 
en breve dentro del plazo de los 
15 días para ejecutar la sentencia. 

Dilema 
Aragonès tiene ahora que tomar 
una decisión muy complicada: 
seguir adelante con la reforma 
de la ley junto al PSC y los comu-
nes, a riesgo de que sus socios le 
acusen de buscar un «tripartito 
lingüístico» pensando en futu-
ros acuerdos, o se pliega a las exi-
gencias de Junts y de las plata-
formas educativas que no acep-
tan ningún cambio en el mode-
lo de inmersión y rompe el con-
senso con los socialistas, pero 

debilitando a su consejero de 
Educación, que pierde argumen-
tos ante la justicia.  

Fuentes de Junts señalan, en 
cualquier caso, que la reforma de 
ley no serviría a su juicio para sor-
tear la sentencia. El PSC cree que 
sí y en el gobierno autonómico tam-
bién albergan esperanzas. Los pos-
convergentes avisaron de que no 
aceptarán una reforma legal que 
«no protege la inmersión». En la 
formación de Puigdemont avisan 
al gobierno autonómico de que en 
relación a la sentencia sobre el es-
pañol solo caben dos opciones: 
acatar o desobedecer. Todo lo de-
más, a su entender, es engañar a 
la ciudadanía. ERC acusó a sus so-
cios de «irresponsables» y «no des-
cartó» aprobar la ley sin el concur-
so de Junts. 

Mientras, el consejero de Edu-
cación, Josep González Cambray, 
uno de los miembros del gobier-
no autonómico más cuestionado, 
aún no ha dado pistas de cómo 
piensa responder a la ejecución 
forzosa de la sentencia. En 15 días 
tiene que «dictar las instruccio-
nes y establecer las garantías de 
control» para que todos los alum-
nos reciban la enseñanza vehicu-
lar en las dos lenguas oficiales. 
Además, deberá informar al tri-
bunal del grado de cumplimien-
to de la sentencia. 

Cambray dijo ayer que «muy 
probablemente» enviará la ins-
trucción a los centros educati-
vos informando sobre cómo eje-
cutar el fallo, pero no concretó 
su contenido. El gobierno auto-
nómico tiene poco tiempo, aun-
que confía en que el final de cur-
so le permita coger algo de aire. 

ERC y Junts se enfrentan por 
el cumplimiento de la sentencia 
del 25% de español en las aulas

Pere Aragonès (d), junto al consejero de Educación, Josep González-Cambrays, en el Parlamento autonómico.  EFE

R. C. 

MADRID. Más de dos años des-
pués de su cierre por la pan-
demia y tras una profunda cri-
sis diplomática entre ambos 
países, España y Marruecos ya 
han puesto fecha a la reaper-
tura de las fronteras terrestres 
de Ceuta y Melilla. Será el pró-
ximo martes, 17 de mayo, una 
fecha con cierto simbolismo 
porque se cumplirá justo un 
año de la oleada de inmigran-
tes que cruzaron a territorio 
español ante la pasividad de 
las autoridades marroquíes. 
Ahora el acuerdo pretende ser-
vir como escenificación de la 
nueva era en las relaciones en-
tre los dos países, sellada con 
la visita de Pedro Sánchez a 
Rabat el pasado mes de abril. 

La aduana del Tarajal de 
Ceuta y la de Beni Enzar en Me-
lilla permanecen cerradas des-
de el 13 de marzo de 2020 
como consecuencia de la cri-
sis sanitaria generada por la 
covid. Desde ese momento, el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publica de forma mensual una 
disposición general del Minis-
terio del Interior, firmada por 
Fernando Grande-Marlaska, 
que amplía cada mes el cierre 
de estas fronteras terrestres. 
El cierre repentino provocó que 
miles de personas se queda-
ran atrapadas sin poder regre-
sar a sus hogares. Marruecos 
solo permitió la reapertura 
temporal en dos ocasiones. 

Efectos económicos 
El cerrojazo ha tenido un im-
portante efecto económico en 
la zona por el intenso flujo co-
mercial que hay en la fronte-
ra. De hecho, en Ceuta y Meli-
lla se instaló la sospecha de que 
Rabat estaba prolongando el 
cierre de las fronteras para 
ahogar la economía de sendas 
ciudades autónomas y presio-
nar así al Gobierno de España 
en el contexto de la crisis di-
plomática. El enfrentamiento 
tiene su origen en la acogida 
del líder del Frente Polisario, 
Brahim Gali, en un hospital de 
Logroño para ser tratado de 
una infección grave de covid. 

Tras casi un año de choque 
diplomático, España sentó las 
bases de una nueva relación al 
avalar la propuesta marroquí 
para la autonomía del Sáhara 
Occidental. Ese paso, que el 
Gobierno de Pedro Sánchez dio 
sin el apoyo del Congreso y con 
una importante división en la 
coalición, facilitó la normali-
zación de las relaciones y aho-
ra, en último extremo, la rea-
pertura de las fronteras.

Las fronteras  
de Ceuta y Melilla  
con Marruecos se 
abren el martes tras 
dos años cerradas

EN EL CONGRESO 

Calvo, atendida tras 
fallecer su hermano 

 La diputada del PSOE y exvi-
cepresidenta del Gobierno 
Carmen Calvo tuvo que ser 
atendida ayer por los servi-
cios médicos del Congreso al 
enterarse durante el pleno del 
fallecimiento de su hermano 
Francisco, que padecía cán-
cer. La dirigente socialista fue 
socorrida en un primer mo-
mento por la vicepresidenta 
de la Cámara baja, Ana Pas-
tor (PP), que es médico y se 
acercó al pensar que había su-
frido un desvanecimiento.

POR ANDALUCÍA 

La marca de la coalición 
ya estaba registrada 

Por Andalucía –el nombre de la 
coalición de IU, Más País, Equo, 
Alianza Verde e Iniciativa del 
Pueblo Andaluz para las elec-
ciones andaluzas– figura como 
marca registrada desde 2021 
en la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas por un particu-
lar, tal y como adelantó ayer La 
Sexta. En todo caso, tanto la Jun-
ta Electoral como los represen-
tantes de la propia entente des-
cartan que exista una incom-
patibilidad que obligue a un 
cambio en la candidatura.

FISCALÍA 

Archivan la causa 
sobre el AVE a La Meca 

 La Fiscalía Anticorrupción ha 
acordado el archivo de las di-
ligencias preprocesales abier-
tas en 2018 relativas a las co-
misiones de hasta 80 millones 
de euros presuntamente irre-
gulares cobradas en relación 
con el AVE a La Meca. El Mi-
nisterio Público considera que 
no se ha podido acreditar la 
comisión de un delito de co-
rrupción en las transacciones 
internacionales y acuerda zan-
jar la investigación, que aún 
no estaba judicializada.

CASO DE LAS MASCARILLAS 

El primo de Almeida 
exonera al alcalde 

 Carlos Martínez-Almeida, pri-
mo del alcalde de Madrid, de-
claró ayer ante el juez Adolfo 
Carretero que en ningún mo-
mento habló con el regidor so-
bre el interés de Luis Medina 
en ofrecer material sanitario 
al ayuntamiento de la capital. 
Reconoció, eso sí, que contac-
tó con la coordinadora gene-
ral de la alcaldía por su rela-
ción de amistad desde hace 15 
años para obtener un correo 
que dio al investigado.

EN BREVE

Aragonès tiene que elegir 
si aprueba la reforma  
de la ley con la oposición  
o se pliega a las exigencias 
de sus socios de Gobierno

Viernes 13.05.22 
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El Parlament apoya la decisión de 
“congelar las relaciones” con Sánchez

p.18

Finlandia da pasos para entrar 
“cuanto antes” en la OTAN

p.20

Pere Aragonès y Josep González-Cambray, ayer en la sesión del pleno de Parlament.
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AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘ Junts anunció ayer 
su negativa definitiva a formar 
parte del acuerdo con ERC, PSC  
y En Comú Podem para refor-
mar la ley de Política Lingüís-
tica a raíz de la sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya que obliga a fijar 
un 25% de clases en castellano. 
El portavoz del partido, Josep 
Rius, argumentó que la decisión 
porque la reforma “no impide la 
decisión judicial que impone el 
25 por ciento de castellano en 
las escuelas” y porque tampoco 
tiene el “consenso” del sector 
educativo. “No vamos a adaptar 
una ley de política lingüística 
para acatar una sentencia in-
justa”, aseveró.

El partido ya ha trasladado  
esta decisión al presidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, y a 
ERC, y en los próximos días en-
viarán al Govern una propuesta 
“sobre cómo actuar para prote-
ger el catalán”. También harán 
llegar esta propuesta alternati-
va al resto de formaciones que 
participaron del acuerdo inicial 
-PSC y comuns- y a las entida-
des del sector educativo y que 
defienden el catalán.

Esta decisión no ha sido na-
da bien acogida por su socio de 
coalición, Esquerra, que la ta-
chó de “irresponsable” y acu-
só a Junts de pensar “más en 
el partido que en Catalunya”. 
Así lo aseguró la portavoz de 
la formación, la leridana Marta 
Vilalalta, que afeó que quieran 
dejar la lengua en la escuela en 
“manos de la justicia” y que es-

Junts se descuelga definitivamente del pacto 
para reformar la ley de Política Lingüística 
Argumenta que no hay consenso y que no frenará la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en 
la escuela || Esquerra Republicana tacha a su socio de “irresponsable” y advierte que saldrá adelante
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tén poniendo una alfombra roja 
para que aplique la sentencia 
del castellano.   ERC manifestó 
su apuesta por reformar la ley 
de Política Lingüística, si bien 
reclamó  margen para estudiar 

“todas las opciones” con el resto 
de grupos -incluido Junts- y en-
tidades sociales para defender la 
inmersión lingüística. Lo que no 
se plantean los republicanos, se-
gún Vilalta, es “no hacer nada”, 
que es la actitud que cree que sí 
han tenido sus socios. 

Ante esta casuística, el PSC  
reclamó a ERC y comuns man-
tenerse en el acuerdo y sacarlo 
adelante  pese a que Junts haya 
decidido desmarcarse. ”Lo peor 
en esta vida y en política es per-
der el norte y no tener una di-

rección clara y decidir una cosa 
y mañana la contraria”,  denun-
ció, y recordó a los juntistas que 
, si trabajan en una propuesta 
alternativa, también esta reque-
rirá el apoyo de otros partidos si 
quiere sacarla adelante. En este 
mismo sentido, la líder de los 
comuns en la Cámara catalana, 
Jéssica Albiach, instó a las dos 
formaciones que se mantienen 
en el pacto a aprobar con urgen-
cia en un pleno extraordinario 
la modificación, aunque sea sin 
Junts.

PSC Y ‘COMUNS’

Instan a ERC a sacar ya 

adelante la reforma de la 

ley lingüística, pese al 

desmarque de Junts 

El TC estudia un recurso de 
Junqueras por su escaño

JUSticia ‘ProcéS’

❘ MADRID ❘ El Tribunal Constitu-
cional (TC) ha admitido a trámi-
te para su estudio el recurso pre-
sentado por el exvicepresident 
catalán Oriol Junqueras contra 
la sentencia del Tribunal Supre-
mo que confirmó la decisión de 
la Junta Electoral Central de de-
clarar su inelegibilidad sobreve-
nida y la consecuente pérdida 
de su escaño en el Parlamento 
Europeo por haber sido conde-
nado a 13 años de cárcel por el 
procés. El pasado mes de mar-

zo, el TC ya admitió a trámite 
el recurso de Junqueras contra 
la decisión del Supremo de no 
anular el acuerdo de la Junta 
Electoral Central de julio de 
2019 por el que se le denegaba 
que pudiera prometer su cargo 
de eurodiputado por otra vía 
distinta de la presencial.

Por otro lado, el pleno resol-
vió no admitir a trámite el últi-
mo recurso de Junqueras contra 
los magistrados Enrique Arnal-
do y Antonio Narváez.

El Congreso rechaza validar la resolución 
del Consejo de Europa sobre el ‘procés’

Política 1-o

❘ MADRID ❘ El Pleno del Congreso 
rechazó ayer una moción pre-
sentada por Esquerra Republi-
cana que instaba al Gobierno 
central a cumplir la resolución 
del Consejo de Europa sobre el 
procés. Los grupos que apoyan 
al Gobierno mostraron aquí 
una vez más su división por-
que, mientras el PSOE votó 
en contra, Unidas Podemos la 
apoyó.

En plena polémica por el 
caso del espionaje a indepen-

dentistas (más información en 
la página 18), ERC pretendía 
que el Congreso respaldara esa 
resolución de este órgano par-
lamentario europeo aprobada 
en junio de 2021. Se trata del 
conocido como del informe ti-
tulado ¿Deberían los políticos 
ser perseguidos por declara-
ciones hechas en el ejercicio 
de su mandato?, aprobado, a 
instancias del diputado letón 
Boris Cilevics. En dicho docu-
mento, el Consejo de Europa 

constataba que el referéndum 
de 2017 no cumplía la legalidad 
constitucional española, pero 
invitaba al Gobierno a tomar 
medidas para no perseguir a 
los políticos independentistas. 
Así, instaba a reformar los de-
litos de sedición y de rebelión, 
indultar a los condenados por 
el Supremo e incluso reclama-
ba la retirada la solicitud de 
extradición contra el expresi-
dent de la Generalitat Carles 
Puigdemont.

El Govern promete 
proteger a centros 
y directores ante 
el fallo judicial

n El president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, 
prometió ayer “proteger” 
los centros educativos y 
a sus direcciones frente 
al auto del Tribunal Su-
perior de Justicia de Ca-
talunya que obliga a dar 
en 15 días el 25% de las 
asignaturas en castellano. 
Aragonès y el conseller de 
Educación, Josep Gon-
zàlez-Cambray, mantu-
vieron un encuentro con 
la Junta Permanente de 
los centros educativos en 
el Palau de la Generalitat. 
“Las direcciones de cen-
tros han manifestado su 
inquietud por la situación 
que se ha generado a raíz 
del auto”, dijo el Govern 
tras el encuentro, e incidió 
en que “estará siempre a 
su lado y que hará todo lo 
necesario para proteger 
los centros, a los docentes, 
y particularmente a las 
direcciones”. Los direc-
tores de Lleida reclaman 
que Educación les envíe 
ya instrucciones sobre có-
mo deben actuar  respecto 
a la sentencia y afirmaron 
que en la reunión de ayer 
solo hubo “palabras”, por 
lo que reclaman “hechos”.



Mitjà: Diari de Girona

Publicat: 13/05/2022

Edició: GENERAL

Secció: REGIONAL CATALUNYA

Audiència: 32.000 Lectores

Difusió: 4.854 Ejemplares

Valor: 1.439€

  Diari de Girona 22 DIVENDRES, 13 DE MAIG DE 2022

Panorama Catalunya

n L’enèsim pronunciament del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que obliga la 
Generalitat a executar la sentèn-
cia que fixa un 25% de classes en 
castellà va confirmar l’auguri del 
PSC, ERC i comuns: Junts va tren-
car la baralla i es va despenjar de-
finitivament de l’acord per reto-
car la llei de política lingüística i 
intentar esquivar els percentatges 
de català i de castellà a les aules. 
La modificació legislativa pot ti-
rar endavant si els republicans 
accepten el repte d’aprovar-la 
amb socialistes i comuns. O el 
que és el mateix, sense la resta de 
l’independentisme. «La crònica 
d’una deserció anunciada», va 
assegurar la líder dels comuns, 
Jéssica Albiach, després de ser in-
formada que Junts havia decidit 
«per unanimitat» sortir de l’equa-
ció, justificant que no hi havia el 
consens social necessari per do-
nar suport a la reforma -després 
de les crítiques de l’ala més dura 
de l’independentisme- i que un 
retoc a la norma del 1998 tampoc 
no frenaria les intencions del tri-
bunal, que ja va ser informat que 
es cuinava aquesta llei al Parla-
ment abans de pronunciar-se de-
manant l’execució forçosa de la 
decisió. ERC no va trigar a carre-
gar contra els seus socis en el Go-
vern pel que consideren una ma-
niobra de partit que es duu a ter-
me després que Jordi Turull i Lau-
ra Borràs hagin tancat un acord 
per coliderar Junts. 

Etapa precongressual 
Nova bretxa, doncs, entre els par-
tits que formen el Consell Execu-
tiu, però tampoc arribarà a més. 
Qui més qui menys a ERC té assi-
milat que Junts està immers en les 
turbulències pròpies de l’etapa 

precongressual i aïllen aquestes 
polèmiques. Els republicans in-
sisteixen que la cohesió del gabi-
net d’Aragonès és sorprenent-
ment alta, tant que no els estra-
nya que, des del mateix sí de 
Junts, s’intenti treure-li impor-
tància perquè encaixi amb el dis-
curs més frontista de la mateixa 
Borràs, presidenta «in pectore» 
de la força. El text que va ser pac-
tat a quatre bandes el 24 de març 
-i que no ha arribat al ple per les 
peticions de pròrroga de Junts- 
no fixa cap percentatge, diu que 
el català és la llengua «normal-
ment utilitzada» com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sis-
tema educatiu i que «també és 
emprat el castellà en els termes 
que fixin els projectes lingüístics 
de cada centre». Però la constata-

ció del castellà com a llengua do-
cent va aixecar les crítiques d’al-
guns sectors independentistes i 
va provocar la retirada de Junts. 

El portaveu del partit, Josep 
Rius, va defensar que la seva for-
mació va posar tres condicions, 
«que no han estat acceptades», 
per mantenir l’acord: que el cata-
là segueixi sent llengua vehicular, 
protegir les direccions i els do-
cents validant els projectes des 
del Govern i protegir la immersió 
i mantenir les aules d’acollida 
com a element d’aprenentatge. 
Uns arguments per treure-li for-
ça al pacte inicial que la resta de 
partits impulsors rebutgen per-
què defensen que sí que es blin-
da el català com a llengua vehicu-
lar i perquè l’adaptació als projec-
tes educatius sempre està super-

visada per l’executiu. «La reforma 
de la llei de política lingüística no 
servirà per protegir la immersió», 
va insistir Rius, donant per tancat 
l’assumpte i passant la pilota al 
Govern, ja que segons va explicar, 
el partit dissenyarà un decret llei 
amb l’ambició que el Consell Exe-
cutiu l’aprovi com més aviat mi-
llor. 

«Sortir-se d’aquest acord, per 
raons que ningú no entén i que 
tenen a veure amb les pugnes in-
ternes d’un partit és una greu ir-
responsabilitat i suposa resignar-
se que siguin els tribunals els que 
decideixin la política lingüística», 
va assenyalar la seva homòloga a 
ERC, Marta Vilalta, que va lamen-
tar que Junts decideixi «en clau 
personal i de partit, i no pas de 
país». «No presenten una sola al-

ternativa i posen la catifa verme-
lla perquè els jutges facin el que 
els vingui de gust sota el missat-
ge que no es pot fer res. I això, no 
fer res, no és una opció per a 
ERC», va reblar. Uns retrets cal-
cats als dels morats, que van as-
segurar que Junts no va plantejar 
en cap cas quines eren les seves 
esmenes i quines parts pretenia 
retocar. 

Majoria suficient 
El PSC i els comuns esperen que 
ERC sí que compleixi la seva pa-
raula i que la decisió postconver-
gent no impedeixi l’aprovació 
dels canvis. Fonts socialistes em-
marquen la decisió de Junts en la 
pugna constant amb ERC per 
l’hegemonia dins de l’indepen-
dentisme, així que demanen «es-
tar a l’altura». «El pitjor en aques-
ta vida, i en la política, és perdre 
el nord i no tenir una direcció cla-
ra», va deixar anar la portaveu Alí-
cia Romero. Però Vilalta no va vo-
ler avançar si promouran l’apro-
vació de la llei, tenint en compte 
que els suports (73 diputats) exis-
teixen. «No llancem la tovallola», 
va assenyalar. El mateix presi-
dent, Pere Aragonès, dimecres, 
després de l’anunci del TSJC, va 
exhortar les parts a trobar una 
sortida ràpida que permeti fer 
front al dictat dels tribunals. 

Per part seva, la CUP va insis-
tir a modificar la llei d’educació 
de Catalunya perquè el català si-
gui l’«única llengua vehicular», 
però no té el suport de cap altre 
partit.

Junts trenca el consens per  
refer la immersió lingüística
u Els puigdemontistes es despengen del pacte amb PSC, ERC i els comuns per esquivar la 
resolució que obliga la Generalitat a executar la sentència del 25% de castellà a les aules

J.REGUÉ/D.G.SASTRE/X.BARRENA. BARCELONA

Manifestació en defensa de la immersió lingüística del passat març a Barcelona. JOAN CORTADELLAS

Socialistes i comuns 
recorden que l’acord 
sobre la llei de política 
lingüística segueix tenint 
majoria al Parlament

Esquerra ataca la 
«irresponsabilitat» de 
JxCat però no aclareix 
si aposta per votar 
igualment el text

n La llei actual diu que el cata-
là «s’ha d’utilitzar normalment» 
com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge en l’educació no 
universitària. La proposta de re-

forma a quatre bandes fixa que 
el català és la llengua «normal-
ment emprada» com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu i que «també 
és emprat el castellà en els ter-

mes que fixin els projectes lin-
güístics de cada centre». 

Paral·lelament, el nou redac-
tat indica que «per aconseguir 
el domini oral i escrit del català 
i del castellà al final de l’ense-

nyament obligatori, l’ensenya-
ment de les llengües oficials ha 
de tenir garantida una presèn-
cia adequada en els projectes 
educatius de cada centre». És 
un canvi rellevant perquè «la 
determinació de la presència de 
les llengües oficials ha de tenir 
en compte la situació sociolin-
güística». 

Per altra banda, l’article 10.2 
de la LEC preveu que els alum-

nes que no coneguin «una de 
les dues llengües oficials tenen 
dret a rebre un suport lingüístic 
específic». Els centres han de 
proporcionar a aquests alum-
nes una acollida personalitza-
da i, en particular, una atenció 
lingüística que els permeti ini-
ciar l’aprenentatge en català. A 
més d’activitats perquè millorin 
el coneixement de les dues llen-
gües oficials.

Definició del català com a 
«llengua normalment emprada»
DdG. BARCELONA



Mitjà: El Periódico en Català

Publicat: 13/05/2022

Edició: General

Secció: NACIONAL Política

Audiència: 116.000 Lectores

Difusió: 21.471 Ejemplares

Valor: 4.590€

Divendres, 13 de maig del 2022  |12  | PolíticaPolítica12

L’enèsim pronunciament del Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que apressa la Ge-
neralitat a executar la sentència 
que fixa un 25% de classes en cas-
tellà va confirmar l’auguri del 
PSC, ERC i comuns: Junts va estri-
par les cartes i es va despenjar de-
finitivament de l’acord per retocar 
la llei de política lingüística i mirar 
d’esquivar els percentatges de ca-
talà i de castellà a les aules. La mo-
dificació legislativa pot tirar en-
davant si els republicans accepten 
el repte d’aprovar-la amb socia-
listes i comuns. O el que és el ma-
teix, sense la resta de l’indepen-
dentisme. «La crònica d’una de-
serció anunciada», va etzibar la lí-
der dels comuns, Jéssica Albiach, 
després de ser informada que 
Junts havia decidit «per unanimi-
tat» sortir de l’equació, justificant 
que no hi havia el consens social 
necessari per donar suport a la re-
forma –després de les crítiques de 
l’ala més dura de l’independen-
tisme– i que un retoc a la norma 
del 1998 tampoc frenaria les in-
tencions del tribunal, que ja va ser 
informat que es cuinava aquesta 
llei al Parlament abans de pro-
nunciar-se demanant l’execució 
forçosa de la sentència. ERC no va 
tardar a arremetre contra els seus 
socis en el Govern, pel que consi-
deren una maniobra de partit que 
es porta a terme després que Jordi 
Turull i Laura Borràs hagin tancat 
un acord per coliderar Junts. 

Nova bretxa, doncs, entre els 
partits que formen el Consell 
Executiu, però tampoc arribarà a 
més. Qui més qui menys a ERC té 
assimilat que Junts es troba im-
mers en les turbulències pròpies 
de l’etapa precongressual i aïllen 
aquestes polèmiques. Els republi-
cans insisteixen que la cohesió del 
gabinet d’Aragonès és sorpre-
nentment alta, tant que no els es-
tranya que, des del mateix si de 
Junts, s’intenti menyscabar-la 
perquè encaixi amb el discurs 
més frontista de Borràs, presi-
denta in pectore de la força. El text 
que va ser pactat a quatre bandes 
el 24 de març –i que no ha arribat 

al ple per les peticions de pròrroga 
de Junts– no fixa cap percentatge, 
diu que el català és la llengua 
«normalment utilitzada» com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge 
del sistema educatiu i que «també 
es fa servir el castellà en els termes 
que fixin els projectes lingüístics 
de cada centre». Però la constata-
ció del castellà com a llengua do-
cent, va aixecar les crítiques d’al-
guns sectors independentistes i va 
provocar la retirada de Junts. 

El portaveu del partit, Josep 
Rius, va defensar que la seva for-
mació va posar tres condicions, 
«que no han sigut acceptades», 
per mantenir l’acord: que el català 
segueixi sent llengua vehicular, 
protegir les direccions i els do-
cents validant els projectes des del 
Govern i protegir la immersió i 
mantenir les aules d’acollida com 
a element d’aprenentatge. Uns 
arguments per desdenyar el pacte 
inicial que la resta de partits im-
pulsors rebutja perquè defensen 
que sí que es blinda el català com a 
llengua vehicular i perquè l’adap-
tació als projectes educatius sem-
pre està supervisada per l’Execu-

tiu. «La reforma de la llei de polí-
tica lingüística no servirà per pro-
tegir la immersió», va insistir 
Rius, donant per tancat l’assump-
te i passant la pilota al Govern, ja 
que segons va explicar, el partit 
dissenyarà un decret llei amb 
l’ambició que el Consell Executiu 
ho aprovi com més aviat millor. 

«Sortir d’aquest acord, per 
raons que ningú entén i que té a 
veure amb les pugnes internes 
d’un partit és una greu irrespon-
sabilitat i suposa resignar-se que 
siguin els tribunals els que deci-
deixin la política lingüística», va 
assenyalar la seva homòloga a 
ERC, Marta Vilalta, que va lamen-
tar que Junts decideixi «en clau 
personal i de partit, i no de país». 
«No presenten ni una alternativa, 
i posen la catifa vermella perquè 
els jutges facin el que els vingui de 

gust sota el missatge que no s’hi 
pot fer res. I això, no fer res, és una 
opció per a ERC», va reblar. Uns 
retrets calcats als dels morats, 
que van assegurar que Junts no va 
plantejar en cap cas quines eren 
les seves esmenes i quines parts 
pretenia retocar. 

Majoria suficient 

El PSC i els comuns esperen que 
ERC sí que compleixi la seva pa-
raula i que la fugida  postconver-
gent no impedeixi l’aprovació dels 
canvis. Fonts socialistes emmar-
quen la decisió de Junts en la pug-
na constant amb ERC per l’hege-
monia dins de l’independentisme, 
així que demanen «estar a l’altu-
ra». «El pitjor en aquesta vida, i en 
la política, és perdre el nord i no 
tenir una direcció clara», va etzi-
bar la portaveu Alícia Romero. 
Però Vilalta no va voler avançar si 
promouen l’aprovació de la llei, 
tenint en compte que els suports 
(73 diputats) existeixen. «No llan-
cem la tovallola», va assenyalar. El 
mateix president Pere Aragonès, 
dimecres, després de l’anunci del 
TSJC, va exhortar les parts a trobar 
una sortida ràpida que permeti fer 
front al dictat dels tribunals. 

Per la seva part, la CUP va in-
sistir a modificar la llei d’edu -
cació de Catalunya perquè el ca-
talà sigui l’«única llengua vehi-
cular», però no obté el suport de 
cap altre partit. n

> Els puigdemontistes es despengen del pacte amb el PSC, ERC  
i els comuns per esquivar la sentència del 25% de castellà a les aules

JÚLIA REGUÉ / XABI BARRENA 
DANIEL G. SASTRE 
Barcelona

El català a l’escola  

Manifestació en defensa de la immersió lingüística, el mes de març passat a Barcelona.

Joan Cortadellas

3

Els projectes educatius. El nou text indica que «per 
aconseguir el domini oral i escrit del català i del castellà 
al final de l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de 
les llengües oficials ha de tenir garantida una presència 
adequada en els projectes educatius de cada centre». És 
un canvi rellevant perquè «la determinació de la presèn-
cia de les llengües oficials ha de tenir en compte la situ-
ació sociolingüística».

2

La llengua vehicular. La llei actual diu que el català 
«s’ha d’utilitzar normalment» com a llengua vehicu-
lar i d’aprenentatge en l’educació no universitària. La 
proposta de reforma a quatre bandes fixa que el català 
és la llengua «normalment emprada» com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i que 
«també es fa servir el castellà en els termes que fixin els 
projectes lingüístics de cada centre». 

1
   Així quedaria la immersió

Junts trenca el consens per 
refer la immersió lingüística

Esquerra ataca la 
«irresponsabilitat» de 
JxCat però no aclareix 
si aposta per votar 
igualment el text 

Els socialistes  
i els comuns  
recorden que l’acord 
segueix tenint 
majoria al Parlament

El suport lingüístic. L’article 10.2 de la LEC inclou que 
els alumnes que no coneguin «una de les dues llengües 
oficials tenen dret a rebre un suport lingüístic específic». 
«Els centres han de proporcionar a aquests alumnes una 
acollida personalitzada i, en particular, una atenció lin-
güística que els permeti iniciar l’aprenentatge en català». 
A més d’activitats perquè millorin en el coneixement de 
les dues llengües oficials.
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El juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García-Castellón ha ini-
ciado una nueva línea de inves-
tigación en la causa sobre el co-
misario José Manuel Villarejo 
(«caso Tándem») relacionado 
con un espionaje en Cataluña. El 
asunto nace a raíz de la denuncia 
de un excónsul de Letonia en 
Barcelona Xavier Vinyals que fue 
cesado por su afinidad con la 
causa independentista. Dice 
Vinyals que un enemigo suyo 
contrató a Villarejo y los servicios 
de su empresa Cenyt para utili-
zar información contra él en 
causas judiciales abiertas. Fuen-
tes jurídicas confi rman a LA RA-
ZÓN que la investigación alcan-
za a cuatro personas. 

Se trata de la pieza número 33 
de un macrocaso que se ha con-
vertido en un monstruo proce-
sal. Bajo la lupa ahora está un 
encargo de unos 18.000 euros 
que, presuntamente, un empre-
sario, D. C., pagó a Villarejo, a su 
socio Rafael Redondo y a un po-
licía catalán en segunda activi-
dad, Antonio Giménez Raso, 
para indagar en los asuntos pri-
vados de Vinyals y poder utilizar 
esta información en su contra. 
Vinyals era el cónsul de Letonia 
afi ncado en Barcelona hasta que 
en 2016 el Ministerio de Asuntos 
Exteriores que dirigía José Ma-
nuel García Margallo le retiró la 
acreditación. Recurrió sin éxito 
su cese ante el Tribunal Supre-
mo. Pero su historial es más lar-
go. Fue detenido en octubre de 
2020 por la Guardia Civil en el 
marco de toda la operación ini-
ciada para desarticular ‘Tsuna-
mi Democratic’.

Esta investigación de la Au-
diencia Nacional nace de pleitos 
anteriores cruzados entre Vin-
yals y el empresario. El que fuera 
cónsul ha denunciado en varias 
ocasiones a D.C y este último ha 
sido condenado por la Audien-
cia Provincial de Barcelona por 
delitos de alteración de precio de 
subastas, falsedad contable o 
apropiación indebida. Como 
consecuencia de esta inquina, 
según la versión de Vinyals, el 

Irene Dorta. MADRID

El juez de Villarejo 
investiga un 
«espionaje» catalán

►García Castellón abre una nueva línea 
de investigación en el «caso Tándem»

empresario contrató al clan de 
Villarejo para bucear en infor-
mación comprometida con la 
que presionarle. El diplomático 
cree, de hecho, que gracias a esos 
detalles alguien envió de forma 
anónima a la Unidad de Delitos 
Económicos y Fiscales (UDEF) 
de la Policía datos económicos 
que terminaron por la apertura 
de diligencias contra él. García-
Castellón rechazó en un primer 
momento concederle la condi-
ción de víctima, pero tras un re-
curso, la Fiscalía Anticorrupción 
informó a favor y pidió que se 
abriera una investigación sepa-
rada. La que acaba de brotar. 

Pero no será la única. El suma-
rio del «caso Tándem» va a seguir 
engordando. Las mismas fuen-
tes aseguran que la Unidad de 
Asuntos Internos de la Policía 
está desgranando nueva infor-

La Policía analiza 

las agendas del 

comisario para 

abrir más 

investigaciones

El excónsul de 

Barcelona, Xavier 

Vinyals denunció 

que Villarejo le 

espiaba 

mación proveniente de las agen-
das y de material desencriptado 
que puede suponer la apertura 
de decenas de piezas más. De 
hecho la Fiscalía Anticorrupción 
ya estudia alguna. 

En estos casi cinco años que 
ya lleva «Tándem» en marcha 
solo tres de estas piezas separa-
das se han llevado a juicio. Otras 
siete investigaciones ya están 
cerradas y a la espera de ser juz-
gadas y unas tantas han sido ar-
chivadas de plano por falta de 
indicios. Este caso ha puesto en 
jaque a las élites económicas, 
políticas, policiales e incluso ju-
diciales de toda España desde su 
inicio tras la detención de Villa-
rejo en 2017. 

Cisma entre Junts y ERC por la len-
gua. Los posconvergentes dinami-
tan el pacto alcanzado con los re-
publicanos, PSC y Comunes –que 
siguen sumando mayoría en el 
Parlament– para dar respuesta a la 
sentencia del 25% de castellano y 
se desmarcan defi nitivamente de 
la reforma de la ley que el Govern, 
vía Esquerra, presentó como aval 
ante el tribunal y que quiere usar 
para defender la inmersión y tratar 
de sortear el bilingüismo.

Un anuncio que abre una nueva 
crisis con Esquerra, socio de los 
posconvergentes en el Govern, y 
que llega en plena cuenta atrás, 
justo después de que el Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC) ordenara el lunes a la Con-

Cristina Rubio. BARCELONA

►ERC no descarta 
aprobar la reforma 
con PSC y Comunes, 
y carga con dureza 
contra el «no» 
posconvergente 

Junts dinamita el pacto 
para responder al 25%

El president Pere Aragonès con el conseller de Educación, Josep González-Cambray (ERC)

EFE

a respaldarlo de forma defi nitiva. 
De hecho, su principal argumento 
para descolgarse es que no es su-
fi ciente para blindar la inmersión 
ante la justicia. 

Y ERC no ahorró en críticas ha-
cia los posconvergentes por su 
negativa a aprobar el texto. La por-
tavoz Marta Vilalta evidenció sin 
disimulo el malestar con Junts, les 
tildó de «irresponsables» y les acu-
só de pensar más «en sus intereses 
personales» que en el catalán. 
También advirtió de que no des-
cartan aprobar la reforma lingüís-
tica con el PSC  y los Comunes, una 
fotografía que encuadraría a los 
republicanos en una suerte de «tri-
partito lingüístico» en la cámara. 
Socialistas y comunes presionan 
para ratifi carla cuando antes. 

De hecho, el partido de Ara-
gonès tiene ahora dos caminos 
por delante: o seguir con el pacto 
y aprobarlo en la cámara con los 
dos partidos que conforman el 
Gobierno (PSC y Podemos); o bien 
romper la baraja y aliarse con el 
independentismo (Junts y la CUP). 
La reforma, registrada en el Parla-
ment en marzo, estaba paralizada 
por las dudas de Junts, ayer despe-
jadas con su sonoro portazo. 

selleria de Educación que ejecute 
en un máximo de 15 días –tiene 
como máximo hasta el 30 de 
mayo–  la sentencia que obliga a 
impartir al menos un 25% de horas 
lectivas en castellano.

Junts trasladó ayer su negativa a 
aprobar la reforma al president 
Aragonès y a Esquerra, y también 
avanzó que en los próximos días 
enviará al Govern una propuesta 
«sobre cómo actuar para proteger 
el catalán». Su plan pasa por una 
reforma de la ley de educación vía 
decreto que blinde el modelo mo-
nolingüe en catalán y siga margi-
nando el castellano en las aulas, 
aunque aún se desconoce el fondo 
y su posicionamiento concreto. 

La modificación de la Ley de 
Política Lingüística de 1998, idea-
da para intentar esquivar la sen-
tencia del 25%, fl exibiliza la inmer-
sión en función de la realidad de 
cada centro y otorga al español 
categoría de lengua de «aprendi-
zaje», pese a seguir privilegiando 
el catalán sin fi jar porcentajes de 
uso como ordena el TSJC. Conce-
siones suficientes para que los 
sectores más radicales del inde-
pendentismo, con Junts a la cabe-
za, boicoteen el pacto y se nieguen 
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Tant i tant s’estira la corda,queva
i es trenca.La reformade la llei de
Política Lingüística que van pac-
tar a finals de març ERC, Junts,
PSC i En Comú Podem era a la
unitat de vigilància intensiva des
que va néixer, però va entrar en
comaahir,quanJuntsvaanunciar
que se’n despenjava. La formació
va explicar, després de diverses
setmanes de negociacions discre-
tes iunrum-rumconstant,queno
participaria en aquesta reforma
perquè considerava que li manca
el consensqueexigeixenel sector
educatiu i les entitats que promo-
uenelcatalà,iquelafórmulainici-
aljaésinsuficient,alseuparer,per
blindar la immersió lingüística a
les escoles després de l’últimpro-
nunciament judicial.
L’afer, essencial en la política

catalana i troncal per a les files in-
dependentistes i el Govern de la
Generalitat, ha acabat per afegir
més tensióal sacdediscrepàncies
entre els dos socis de l’Executiu
català, aquesta vegada sense ne-
cessitat del concurs de la CUP,
que des del principi va irrompre
eneldebatambunapropostaprò-
pia. Si Junts va acusar ahir de
“deslleialtat” els altres membres
delpacteinicial,delqual laforma-
ció es va desmarcar només unes
hores després, els republicans
consideraven que la posició del
seusociera“partidista”.
Ambel consens fetmiques, tots

assenyalen com a responsable
Junts, alhora que llancen la pilota
a la teulada d’Esquerra Republi-
cana. Els republicans volen un
pacte ambel seu soci i transitaran
per aquesta via fins a esgotar el
termini que calculen que expira a
final de mes, a la llum de l’última
interlocutòria del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC), que insta al compliment
de la seva sentència sobre el 25%

JxCat es despenja del pacte pel català
i tensa la corda ambERCalGovern
Esquerra valora aprovar la reforma de la llei de Política Lingüística sense el seu soci

ses malgrat que encara se succeï-
en els contactes i l’intercanvi de
propostes.Aquestadesatenció i la
interlocutòriadelTSJCd’aquesta
setmana va precipitar l’anunci
d’ahir de JxCat renunciant a par-
ticiparde la reforma.
La recepta de Junts és elevar

una proposta pròpia al Govern
que, segons fonts parlamentàries,
passariaperaprovarundecretper

reformar la llei d’EducaciódeCa-
talunya (LEC), una cosa en què el
Govern ja treballa.PeròERCcreu
que només amb aquesta reforma
non’hi haurà prou per salvaguar-
darelcatalàdelspercentatgesque
han fixat les “ingerències judici-
als”. Els socialistes recorden que
la llei de Política Lingüística és el
paraigua normatiu que empara la
LEC,per tant, l’apòsitmésefectiu
per tapar la ferida oberta pels tri-
bunals.
Rius va assenyalar que la deci-

sióva ser adoptadapel secretariat
permanent del partit –en què hi
ha Laura Borràs i Jordi Turull–
per “unanimitat”. I en previsió de
les crítiques que van ploure poc
després, el portaveu va rebutjar
“lliçons de cap partit, i menys del
PSC”, desprésde recordarqueels
socialistes “podrien haver fet

ElPSCdenuncia
el“tacticisme”deJunts
idemana“mirades
llargues” isolucions
alsproblemes

EnComúPodem
aposta per aprovar
de seguida el canvi
normatiu en un ple
extraordinariSales i Batet (JxCat) darrere de Serret i Vilalta (ERC) ahir al Parlament

BERNAT VILARÓ / ACN

NI
NO

TS

TONI
BATLLORI

decastellàen15dieshàbils.
ERC s’espolsa la pressió asse-

gurantquenodescartatirarenda-
vant la reforma amb el PSC i En
Comú Podem, sense JxCat, tal
com reclamen socialistes i co-
muns. I carreguen les tintes con-
traelspostconvergentsperlaseva
fugida.
El portaveu i vicepresident de

Junts, Josep Rius, va justificar el
pas enrere lamentant que les tres
condicions que havien posat per-
què prosperés l’acord no van ser
acceptades. Es reduïen a mante-
nirel catalàcomallenguavehicu-
lar sense dubtes interpretatius,
jurídics o lingüístics; protegir els
docents i la direcció dels centres
validant els projectes educatius i
lingüístics des del Govern, i man-
tenir lesaulesd’acollida.
A Junts lamenten que aquestes

condicions anunciades setmanes
enrerealParlamentno fossinate- Continua a la pàgina següent

Política
El model de l’escola a Catalunya

C R O N O LO G I A D ’ U N C O N S E N S T R E N CAT

c1 21 de gener. El TSJC
declara ferma la sen-

tència del desembre del
2020 sobre el 25% de caste-
llà a les escoles catalanes i
dona dos mesos al Govern
per executar-la.

c2 28 i 29 de gener. El
PSC organitza unes

jornades sobre la llengua.
L’exconsellera de CiU Irene
Rigau hi participa i serà
determinant en la negocia-
ció del pacte.

c3 22 de març. El Govern
anuncia un desplega-

ment legal per blindar els
centres educatius davant la
sentència del 25%.

c4 24 de març. Es presen-
ta l’acord amb l’aval de

Junts al Parlament, però al
cap de poques hores se’n
desdiuen. El Govern comu-
nica al TSJC el seu pla, que
inclou el consens.

c5 9 de maig. Amb el pac-
te en l’aire, el TSJC

ordena executar en unmà-
xim de 15 dies la sentència
del 25% d’hores en castellà
en tots els centres de Cata-
lunya.

c6 Ahir. Després de 50
dies en què evita portar

al ple la reforma de la llei de
Política Lingüística, Junts
trenca el pacte.
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ERC acusa Junts d'actuar amb
"irresponsabilitat" i manté la via de l'acord
ampli al Parlament pel català | NacióDigital
La interlocutòria del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

, en què requeria el compliment immediat de la sentència del

25% de castellà

a les escoles, no ha servit per provocar una reacció unitària dels partits que integren el Govern.
Més aviat el contrari, ha obert una altra crisi. Després de posposar fins a tres cops la
materialització del pacte per la immersió al Parlament,

Junts ha comunicat aquest dijous que es despenja de l'entesa firmada amb ERC, el PSC i els
comuns

. A diferència del que defensava en el document signat després de dos mesos de negociació, el
partit entén ara que la

reforma de la llei de política lingüística

no protegeix el

català

com a

llengua vehicular

ni frena els tribunals. La reacció d'ERC ha estat immediata. En una altra roda de premsa de
resposta, els republicans han acusat Junts d'actuar amb "

irresponsabilitat

" per apartar-se del pacte.

"Estan posant una

catifa vermella

perquè s'apliqui el 25% de castellà a l'escola", ha afirmat la secretària general adjunta i portaveu
de la formació,

Marta Vilalta

, per definir l'actuació de Junts. "

https://www.naciodigital.cat/noticia/234261/erc-acusa-junts-actuar-irresponsabilitat-mante-via-acord-ampli-parlament-catala
https://www.naciodigital.cat/noticia/234254/junts-despenja-acord-parlament-immersio


No fer res no és una opció

", ha reblat Vilalta, que ha expressat que el soci del Govern no ha formulat cap proposta en el
darrer mes i mig en la negociació de les esmenes al text pactat per reformar la llei de política
lingüística. La portaveu republicana ha subratllat que, amb la decisió d'aquest dijous, Junts ha
prioritzat els "

interessos

" de

partit

en lloc de la "

responsabilitat de país

". "Un altre cop, les discrepàncies internes d'una organització política han trencat un

consens molt ampli

", ha reblat Vilalta.

ERC ha refermat l'aposta per reformar la llei de política lingüística, perquè entén que és una "

eina

" vàlida per respondre al TSJC i protegir la

immersió

, juntament amb el decret projectat pel Govern que ha de desplegar el règim lingüístic de la llei
d'educació de Catalunya (LEC) i el pla d'impuls de la llengua catalana al sistema educatiu. El
que no han confirmat els republicans és si, en el cas que Junts no rectifiqui, aprovaran la reforma
de la llei de política lingüística només amb el

PSC

i

En Comú Podem

. Socialistes i comuns volen validar l'acord firmat, i Vilalta no ha descartat cap escenari. Tampoc
convèncer Junts que torni a rectificar. La interlocutòria concedeix 15 dies per aplicar la sentència
i els grups han d'atendre aquesta pressa. Vilalta no ha detallat si hi haurà novetats en forma d'un

ple extraordinari

en els pròxims dies.

Qui sí que ha plantejat un ple extraordinari de forma immediata per aprovar la reforma de política
lingüística ha estat



Jéssica Albiach

, presidenta del grup parlamentari dels comuns, que vol tancar aquest mateix dijous amb ERC i
PSC una data per celebrar la sessió plenària la setmana que ve.

En Comú Podem

considera que el pacte s'ha de validar encara que Junts no hi sigui. "

Que Junts no tingui paraula esperem que no signifiqui que ERC no tingui paraula

. Estem en una situació d'urgència", ha reblat Albiach, que també ha manifestat que el partit
liderat ara per Jordi Turull i Laura Borràs ha posat els interessos de la formació per "davant del
país". "

La renúncia de Junts era la crònica d'una deserció anunciada

", ha insistit la líder parlamentària dels comuns, que ha acusat Junts de no haver plantejat cap
proposta alternativa al pacte signat al Parlament fa un mes i mig.

En la línia del que defensen els comuns, el

PSC

ha demanat mantenir i tirar endavant la modificació de la llei de política lingüística i ha acusat
Junts de "

tacticisme

" i de "jugar amb el català". "

Esperem que aquest mal exemple no s'estengui i puguem mantenir els acords

", ha dit la portaveu socialista al Parlament,

Alícia Romero

. També ha criticat que Junts no els hagi traslladat que decidien desvincular-se definitivament de
l'acord i ha reivindicat que el text registrat era la "

millor solució

" per reforçar el català a l'escola.

Cambray i les instruccions als centres

Poques hores abans que Junts confirmés que es fa definitivament enrere de l'acord que va firmar
per reformar la llei de política lingüística, el conseller d'Educació,

Josep Gonzàlez-Cambray

, havia defensat com a "



molt rellevant

" que se segellés aquesta entesa parlamentària. En declaracions a TV3, el conseller havia
argumentat que la "

paràlisi

" no servia "de res". "Si tenim una eina que fa una modificació legislativa que ens referma el
model d'escola catalana no podria entendre que no es tirés endavant", havia afirmat.

Cambray també s'havia referit als passos d'

Educació

vinculats a la interlocutòria del TSJC. El conseller havia considerat que és "

molt probable

" que enviï

instruccions als centres

sobre la sentència del 25% de castellà si aquesta és la millor manera de "protegir-los". La
conselleria estudia la "

millor fórmula

" que garanteixi la protecció dels projectes educatius, però també l'increment de l'ús del català.
Cambray vol evitar que el TSJC es dirigeixi directament als centres. "Faré el que calgui per

protegir

les direccions", havia manifestat.

 

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.
Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor

 

https://www.naciodigital.cat/subscriptors/noticia/213/carta/lectores/lectors
https://www.naciodigital.cat/registre


Mitjà: cronicaglobal.com (PW)

Publicat: 12/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 1.358.861
Lectores

Valor: 1.685€

URL: https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jxcat-desa...

JxCat desafía a ERC y rechaza flexibilizar la
inmersión
Junts per Catalunya (JxCat) no participará en la reforma de la ley de política lingüística que en
un principio acordó con ERC, En Comú Podem y PSC porque considera que no hay consenso
en la comunidad educativa y porque no impide la ejecución de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de horario lectivo en
castellano en las aulas.

De esta forma, los neoconvergentes echan un nuevo pulso a sus socios de Esquerra en el
Govern, cuyas consecuencias no ha querido valorar el portavoz del partido, Josep Rius, quien
ha explicado que han trasladado esta decisión al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès,
y a ERC. En los próximos días, JxCat trasladará al Govern una propuesta "sobre como actuar
para proteger el catalán". Ha admitido que hay "otras mayorías parlamentarias" para
aprobar esa reforma de la ley, que el gran acuerdo contempla para dar seguridad jurídica a un
modelo educativo que contemple las directrices del TSJC, sin establecer un sistema de cuotas
lingüístico. Según Rius, esa reforma supone "un retroceso".

Nueva brecha entre los socios del Govern

En efecto, la reforma saldría adelante con los votos de ERC, comunes y PSC, pero abre una
nueva brecha entre los republicanos y Junts, aunque en esta ocasión se trata de un tema crucial
para los independentistas. JxCat ha bloqueado en tres ocasiones la tramitación del acuerdo
firmado el pasado 23 de marzo y que debía aprobarse por vía de urgencia.

El texto mantiene el catalán como lengua vehicular, pero garantiza también el aprendizaje
en castellano mediante la presencia adecuada de ambos idiomas en los currículums y en los
proyectos educativos de cada centro. Las escuelas y los institutos tendrían la última palabra
para definir los porcentajes concretos en base a las necesidades que tengan los alumnos. Es
decir, plena autonomía para que esto se fije incluso en función de cada grupo.

Tal como publica hoy Crónica Global, un informe del Instituto de Estudios del Autogobierno
(IEA), organismo asesor de la Generalitat que depende de la Consejería de Presidencia, avala
que la reforma de la Ley de Política Lingüística debe reconocer la posibilidad de que el
castellano sea utilizado como lengua en la enseñanza y garantizar una regulación
flexible que permita a los centros escolares adaptarse a las realidades lingüísticas. Este
documento considera que esos cambios son adecuados para dar respuesta a la TSJC que
obliga a impartir al menos un 25% de horario lectivo en castellano.

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jxcat-desafia-erc-rechaza-reforma-flexibiliza-inmersion_665735_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/psc-erc-jxcat-comuns-flexibilizar-inmersion-linguistica_622391_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/instituto-estudios-autogobierno-generalitat-castellano-ensenanza_665096_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/psc-erc-jxcat-comuns-flexibilizar-inmersion-linguistica_622391_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-ordena-ejecutar-forma-inmediata-25-castellano_663266_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/nuevo-pulso-govern-contra-castellano_664055_102.html
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Junts es nega a modificar la llei de Política Lingüística per frenar el
25%
JxCat ha anunciat l’“acord unànim de la direcció del partit de no participar de cap reforma de la llei de Política Lingüística” per aturar l’execució
forçosa del 25%, segons ha anunciat el portaveu del partit aquest dijous, Josep Rius. Junts diu que ha decidit no acceptar la modificació de la llei perquè la
mesura no disposa del “consens polític ni amb el sector” i tampoc “no ha impedit la decisió judicial que imposa el 25 % de castellà a les aules”. El partit
presentarà en els propers dies una proposta, primerament al Govern, i posteriorment als partits i després a les entitats. Rius no ha especificat si la resposta
que JxCat proposarà implica una modificació legal o bé apostar per la desobediència.

La direcció de Junts “comparteix la necessitat d’aturar la ingerència dels tribunals espanyols a les aules contra la immersió lingüística”, ha recordat Rius.
Assegura Rius que la resta de formacions no ha acceptat les condicions que havien fixat per tal de donar suport al canvi normatiu: “Hem demanat sempre
que les mesures a prendre es facin per consens, un consens no només polític, sinó també amb el sector i les entitats que defensen la llengua
catalana: no es pot fer política d’esquena a les entitats educatives i lingüístiques”. 

Les condicions fixades per JxCat no haurien estat “acceptades” per la resta de tres partits de l’acord inicial, ERC, PSC i Comuns, segons Rius, que ha
assenyalat que, després de la interlocutòria de dilluns, “ha quedat demostrat que la reforma no servia per protegir la immersió, de fet el TSCJC ja
coneixia la proposta de modificació quan va dictar la interlocutòria perquè Cambray l’havia presentat el dia següent de registrar-se al Parlament”.

Rius ha afirmat que “no és cert que una reforma de la llei de Política Lingüística serveixi per protegir la immersió lingüística” i ha advertit que el TSJC “la pot
tornar a impugnar”. El portaveu ha dit que la formació ha mantingut “el silenci” per mirar de trobar consens des del 24 de març quan es va presentar la
proposta de modificació i ha lamentat que els altres partits no hagin “respectat” aquesta opció. “Ens han acusat d’obstruccionistes i d’actuar amb
deslleialtat: no acceptarem lliçons de cap partit i encara menys del PSC”.

Cambray admet que potser cal complir amb l’execució forçosa del 25%

Aquest anunci de JxCat arriba hores després que el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, hagi admès que és “molt probable” que el
departament hagi d’acabar enviant una instrucció als centres per fer complir l’execució de la sentència que imposa fer el 25% de les classes en
castellà a tot el país. “El redactat de l’execució forçosa és molt clar”, ha afirmat Cambray en una entrevista a TV3. “Ens dona 15 dies per enviar unes
instruccions. Ara parlem amb tothom i a partir d’aquí decidirem. És molt probable que acabem enviant-la, si és la manera de protegir les direccions“.

https://elmon.cat/politica/junts-es-nega-a-modificar-la-llei-de-politica-linguistica-per-frenar-el-25-421558/
https://elmon.cat/politica/cambray-instruccio-25-castella-protegir-direccions-421445/
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https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4697&channel_id=1731&item_id=32631&syndication_id=3373&pos=0&uid=9EMKW7hVlVE&sid=YmO77iH0tEP&event_id=S0n3aYQ&query_id=syndication-3373-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N718661.281021ADDOOR.ES/B27773681.336120846%253Bdc_trk_aid%253D528074748%253Bdc_trk_cid%253D171255719%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=4697&channel_id=1731&item_id=32631&syndication_id=3373&pos=0&uid=9EMKW7hVlVE&sid=YmO77iH0tEP&event_id=S0n3aYQ&query_id=syndication-3373-es-1&r=https%253A//ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N718661.281021ADDOOR.ES/B27773681.336120846%253Bdc_trk_aid%253D528074748%253Bdc_trk_cid%253D171255719%253Bdc_lat%253D%253Bdc_rdid%253D%253Btag_for_child_directed_treatment%253D%253Btfua%253D%253Bltd%253D


El conseller Josep González Cambray | ACN

Cambray ha avançat que Educació encara està redactant el recurs contra una interlocutòria que troba “aberrant”, però ha reconegut que recórrer
l’auto judicial “no interromp” el termini de 15 dies que ha fixat el TSJC. La interlocutòria deixa molt clar que l’execució de la sentència es pot garantir a
través d’instruccions internes “provisionals” a l’espera que el Govern aprovi les modificacions legals que està preparant per donar resposta a la
sentència. Educació es podria agafar a aquesta via intermèdia per guanyar temps.

Educació assegura que manté reunions amb entitats i centres per perfilar l’estratègia i que la prioritat del departament és “evitar que el TSJC s’adreci
directament a les direccions” i per això ha admès que “segurament” s’acabarà enviant una instrucció a les escoles, tot i que no ha concretat quin serà el
contingut o com es podrà introduir un canvi tan important a només un mes i mig d’acabar el curs.

El conseller també ha reclamat a Junts que estigui a l’altura del “moment de país” que s’està vivint i que s’avingui a tancar la reforma de la llei de
Política Lingüística abans que acabi el mes de maig. ERC, el PSC i els Comuns volen reactivar com més aviat millor la tramitació de la llei per intentar
“reforçar el model d’escola catalana” i esperen que Junts se sumi a l’acord. Els socialistes i els comuns volen que el text al pròxim ple, mentre que els
republicans intenten a la desesperada que Junts torni al pacte per evitar la foto del Tripartit. “Si tenim una eina que permet reforçar el model d’escola
catalana, no puc entendre que algú es desmarqui”, ha dit. “L’únic garantia que tenim és que si no fem res ja sabem on som”.

https://elmon.cat/politica/cambray-anuncia-un-recurs-contra-lexecucio-forcosa-de-la-sentencia-del-25-419649/
https://elmon.cat/politica/carme-junyent-carrega-tsjc-sentencia-25-castella-419997/
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Així quedarà la immersió lingüística a
Catalunya després de reformar la llei
El pacte per retocar la llei de política lingüística de 1998 i encaixar la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa el 25% de les classes en castellà impacta
en l’actual model d’immersió lingüística.

El PSC, ERC, Junts i els comuns han registrat aquest dijous una proposició de llei que manté
el català com a «llengua vehicular» i que, al seu torn, garanteix l’ús del castellà, donant marge
als centres educatius per definir els seus projectes lingüístics. Aquests són els canvis que es
portaran a terme una vegada quedi aprovada amb el plàcet de 106 diputats:

La llei actual estableix que el català «s’ha d’utilitzar normalment» com a llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’educació no universitària. La proposta de reforma a quatre bandes fixa que
el català és la llengua «normalment utilitzada» com a llengua vehicular i d’aprenentatge del
sistema educatiu i que «també és fa servir el castellà en els termes que fixin els projectes
lingüístics de cada centre».

L’apartat 3 de l’article 21 de la llei vigent apunta que l’ensenyament del català i del castellà «ha
de tenir garantida una presència adequada en els plans d’estudi», de manera que tots els
alumnes, «sigui quina sigui la seva llengua habitual a l’iniciar l’ensenyament, han de poder
utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació obligatòria».

El nou redactat que se sotmetrà a votació canvia: «Per aconseguir el domini oral i escrit del
català i del castellà al final de l’ensenyament obligatori, l’ensenyament de les llengües oficials
i en les llengües oficials ha de tenir garantida una presència adequada en els currículums i en
els projectes educatius de cada centre».

Aquest es tradueix en un canvi rellevant perquè de cara al futur «la determinació de la presència
de les llengües oficials en l’ensenyament ha de tenir en compte la situació sociolingüística i
l’evolució del procés d’aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d’acord amb els instruments de
control, avaluació i millora de les competències lingüístiques».

https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20220512/inmersion-linguistica-catalunya-reforma-catalan-castella-escola-13425184


Actualment, la llei contempla que qualsevol alumne que s’incorpori al sistema educatiu de
Catalunya «ha de rebre un recolzament especial i addicional de l’ensenyament del català».
Aquest article se suprimeix i s’aplica l’article 10.2 de la LEC, que contempla que els alumnes
que entrin en el sistema educatiu «sense conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret a
rebre un recolzament lingüístic específic». «Els centres han de proporcionar als alumnes
nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els permeti
iniciar l’aprenentatge en català». A més, es preveu que els centres programin activitats perquè
millorin progressivament en el coneixement de les dues llengües oficials.
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Crítica carta oberta de l'AFA de la Mirada:
"El curs vinent no començarà amb
normalitat" | NacióSantCugat
L’ESCOLA LA MIRADA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS NO COMENÇARÀ EL CURS
VINENT AMB NORMALITAT

L’escola La Mirada de Sant Cugat del Vallès no començarà el curs vinent amb normalitat.

L’Ajuntament de Sant Cugat i el Departament d’Educació no es comprometen en ferm que més
de 200 alumnes de primària comencin el curs amb normalitat el pròxim 5 de setembre de 2022.

L’Escola es troba en mòduls prefabricats des de l’any 2016. A l’espera de la construcció de
l’escola, tot han estat entrebancs administratius i encara no hi ha data concreta d’inici de les
obres.

Més de 200 alumnes de Primària de l’Escola La Mirada de Sant Cugat del Vallès no podran
iniciar el curs vinent amb normalitat, el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Cugat no
es comprometen -en ferm i per escrit- i fan perillar l’inici de curs i els mesos següents als
alumnes d’Educació Primària Obligatòria. La manca d’un edifici i els múltiples retards amb què
es troba la 12ª escola de Sant Cugat dificulta que l’alumnat pugui rebre una educació pública de
qualitat, igualitària i digna. El curs 2022-23 no podrà començar per als infants de La Mirada. Ni el
Departament d’Educació ni l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès asseguren a l’Associació de
Famílies que els alumnes de l’escola tinguin un pati -element indispensable per l’educació- o
una pista per poder realitzar esport. Però ni tan sols asseguren que puguin disposar de les aules
per al curs escolar.

Malauradament, la història de l’escola La Mirada està

plena d’entrebancs

. “No recordem cap curs escolar en el qual no hi hagi hagut un inici sense anomalies.”
Remarquen famílies de l’escola.

L’alumnat que el curs que ve començaran quart de primària han sofert tota classe d’entrebancs,
inicis de curs amb mòduls sense acabar (entre obrers, i material de construcció amb el risc que
pot suposar per als infants), la llum funcionant amb generadors, inicis de curs a la Biblioteca del
Barri… Sense pati o amb un pati tan petit que els impedia fins i tot córrer… “No hem disposat
mai de menjador, l’alumnat menja a l’aula. O en èpoques en què érem menys alumnes els àpats
es feien en una sala polivalent que servia tant per a fer Art com d’aula d’acollida, menjador…”
asseguren les famílies de l’escola.

L’AFA de la Mirada tan sols reclama que, donat que les licitacions i els processos són més lents
del que ens podríem imaginar en qualsevol cas, els infants de l’escola no sentin una
discriminació respecte a la resta d’escoles de Catalunya i puguin rebre l’educació de qualitat
que es mereixen igual que a la resta del territori. Les famílies entenen que l’escola només pot
existir ara mateix en mòduls prefabricats, i asseguren que s’han adaptat a les circumstàncies.

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/7912/critica-carta-oberta-afa-mirada-curs-vinent-no-comencara-amb-normalitat
https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/6907/nou-retard-mirada-indigna-families-ingla-respon-amb-comissio-seguiment-evitar-malentesos


L’equip docent ha anat adaptant el model pedagògic a l’espai de treball de què es disposa, però
“No podem permetre no tenir garanties per iniciar el curs vinent amb normalitat.” Asseguren
membres de l’associació de famílies

L’AFA La Mirada vol un compromís ferm per part del Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, i que es dugui a terme de forma imminent en les següents qüestions:

- Cal que els nous mòduls per poder encabir tot el conjunt d’alumnes de primària estiguin
instal·lats i amb electricitat el 28 d’agost a tot tardar, per tal que el Claustre pugui preparar el nou
curs que començarà el 5 de setembre.

- Cal que el pati i la pista (que fa 2 anys que esperem) estiguin acabats el 28 d’agost per tal que
els alumnes puguin començar el curs amb normalitat.

- Cal tenir una solució al menjador escolar i la cuina.

Ens cal el compromís que ens garanteixi una Educació Pública de Qualitat per als nostres
infants.

Sant Cugat, 12 de maig de 2022
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La FP dual de Cataluña, un fracaso visto
desde Alemania
“Es una locura”. Así de crítica se muestra la subdirectora de un centro de Formación Profesional
dual alemán, Mona Brandt, ante lo que ocurrió el curso pasado en Cataluña, cuando miles de
alumnos se quedaron sin una plaza pública para cursar un grado de FP. Si hay algo en lo que
Alemania lleva ventaja es en esto. Hoy por hoy, el 60% de los jóvenes del país teutón opta por
esta forma de estudio que ayuda a acercarse al mundo laboral antes, según afirma Clemens
Wieland, de la Fundación Bertelsmann. Pero cuentan con una característica especial: bajo el
mismo techo conviven dos lugares de aprendizaje, un 70% se realiza desde las empresas y un
30% desde los centros educativos. Lo que se conoce como Formación Profesional dual.

Se trata de un modelo consolidado desde hace años y que aún se intenta potenciar todavía más
por el beneficio que aporta al futuro de los jóvenes y también a la economía. Por eso, Alemania
debe servir como ejemplo a España en general y a Cataluña en particular, donde la FP ha
sufrido varios tropiezos en los últimos tiempos.

Un problema “inconcebible” en el sistema alemán

De hecho, esta ha sido una de las críticas que los sindicatos educativos le hicieron llegar al
conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que para restaurar el daño del curso
pasado anunció un aumento de plazas aun “insuficiente” para cubrir la oferta. Consideran que
priorizando a los estudiantes de cuarto de la ESO se “desentiende de otros colectivos que
también tienen derecho a reintegrarse en el itinerario académico”. En Alemania eso sería
“inconcebible”, aseguran. Y es que, si hay algo que garantizan en el país, es que todos los
jóvenes opten por una Formación Profesional dual.

La directora de la Fundación Bertelsmann, Clara Bassols, cree que desde el Departamento de
Educación se debe trabajar para “crear más plazas” teniendo en cuenta que el interés por la FP
sigue creciendo en Cataluña. Sin embargo, reconoce que conseguir el encaje entre los ciclos
que tienen falta de plazas y los que sobran no es tan sencillo. Alcanzar un sistema de FP dual
en Cataluña –como en toda España-- será un objetivo a largo plazo y “lento” porque son
varios los actores que tienen que cooperar: centro, empresa y estudiante. “En el caso de las
empresas siempre recomendamos que empiecen en pequeño, con pocos aprendices y vean
cómo funciona. Las empresas tienen que estar interesadas y los centros que den ese ciclo
tienen que estar cerca”, explica en declaraciones a Crónica Global.

Estudiantes de un centro de FP dual alemán / NOELIA CARCELLER - CRÓNICA GLOBAL

Desempleo juvenil

Al finalizar la FP dual --que dura entre dos y tres años y medio, en función de la especialidad-- el
joven está capacitado para trabajar en la empresa donde ha impartido su formación o en la que
elija. Pues, gracias a las prácticas que ha realizado desde el día uno, se ha convertido en el
“empleado perfecto”. Desde la Fundación Bertelsmann trabajan para difundir el modelo en
otros lugares y hacerles entender los beneficios que tiene, entre muchas otras cosas, para la

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/fp-dual-alemana-cambray-cataluna_665897_102.html
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economía. Y es que, según datos aportados por Wieland, en Alemania hay una tasa de paro
juvenil del 7,5%. En la ciudad de Múnich, de un 3%. Para ellos, este dato es un “motivo de
preocupación” porque antes del Covid era del 1,9% en la metrópolis.

Este sistema ayuda a reducir el desempleo, pero también repercute en otros factores, explicita
Bassols: “La FP dual ayuda a proporcionar trayectorias profesionales buenas de futuro y a
facilitar el tránsito entre educación y trabajo”.

Estudiantes de un centro de FP dual alemán / NOELIA CARCELLER - CRÓNICA GLOBAL

Retribución para los aprendices

El número de personas que eligen la formación profesional está creciendo. El sistema dual de
Alemania ofrece incentivos para tratar de aumentar las cifras. Entre ellos, destaca la retribución
económica que reciben los jóvenes. Un aprendiz cobra una media de 800 euros --que pueden
llegar hasta los 1.200, según la empresa y el curso-- en el periodo desde que inicia su contrato
como aprendiz. Una cantidad económica que no se ve reducida a pesar de que el estudiante
alterna la presencialidad en la empresa con en el centro formativo.  

Es el caso de Luis, un joven catalán que se marchó a vivir a Karlsruhe para realizar el grado de
software engineering --una combinación entre ADE e informática--. A su llegada, optó por una
carrera universitaria que acabó abandonando para hacer el cambio a un ciclo de FP, explica en
declaraciones a este medio. Reconoce que la retribución económica le ayudó a decidir el
camino que quería seguir y que está punto de finalizar porque se encuentra en el último curso.
Desde temprano, los jóvenes pueden optar por una independencia económica que se suma a la
experiencia laboral que obtienen gracias a que se han enfrentado a la realidad del mundo
laboral. Mientras el 60% de los alemanes opta por la FP dual, el 40% restante elige estudios
universitarios. Una cifra todavía muy elevada que deriva de la “falsa creencia” de que las
personas que opten por estudiar carreras llegarán más lejos.

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/cataluna-alerta-aumento-paro-juvenil_440100_102.html
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El problema de la educación en Cataluña |
Cataluña | EL PAÍS
El pasado otoño la Generalitat dio a conocer los datos de un estudio elaborado por el Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE), según los cuales el uso del catalán en las
aulas de 4º de ESO habría experimentado una bajada drástica en los últimos años. Entre los
3.205 alumnos encuestados, por ejemplo, solo 2 de cada 10 decían utilizar “siempre o casi
siempre” el catalán en las actividades de grupo, cuando en 2006 lo habían dicho 7 de cada 10.
Y dentro del aula, solo el 40% asegura que se dirige “siempre o casi siempre” al profesorado en
catalán, mientras que hace 15 años eran casi el 60%.

Nada más conocerse los datos, el Departamento de Educación de la Generalitat se puso en
marcha. El 4 de noviembre, el consejero Josep González-Cambray montó una aparatosa rueda
de prensa, con la participación de la consejera de Cultura y altos cargos de sus respectivos
departamentos, para anunciar el lanzamiento de un ambicioso plan en 200 centros educativos
de todo el país (de primaria y de secundaria, públicos y concertados) para revertir el presunto
retroceso en el uso del catalán en las aulas.

La Generalitat dio a conocer el pasado mes de abril los datos de otro estudio del CSASE
basado en la misma muestra de 3.205 alumnos de 4º de ESO. Si el estudio antes citado se
centraba en los aspectos sociolingüísticos, este segundo estudio complementario pone el foco
en el resto de las variables de contexto del alumnado. ¿Qué piensan los alumnos de 4º de ESO
del sistema educativo del cual forman parte? A decir verdad, los resultados obtenidos no son
especialmente halagüeños.

Cuando se les pregunta a los alumnos en qué medida les gusta ir al colegio, la suma de “nada”
y “un poco” se dispara casi al 60%. Los que responden que les gusta “mucho” constituyen un
exiguo 9%. Con estas cifras no sorprende que más del 57% de alumnos se distraiga en clase y
que el 40% no participe en las actividades. En este contexto, el profesorado no parece ser
tampoco de mucha ayuda: casi la mitad de los alumnos encuestados manifiestan estar en
desacuerdo con la afirmación “el profesorado plantea preguntas que motivan a los alumnos a
participar activamente”.

El revuelo causado por los datos sociolingüísticos revelados en otoño no ha tenido su réplica
con estos preocupantes datos de contexto. Nadie ha lanzado ningún plan para recuperar el
interés de los alumnos por la escuela ni para desarrollar metodologías activas que aseguren su
participación y su implicación en el proceso educativo. En lugar de estar trabajando en esta
línea, el Departamento de Educación y los sindicatos del sector se encuentran enzarzados en
algo que ya supera el rifirrafe para alcanzar la categoría de guerra abierta, precipitada por la
razonable decisión de iniciar el curso escolar el día 5 de septiembre como tienen previsto
hacerlo otras comunidades autónomas. La educación en Cataluña tiene un problema, y este
problema no se llama 25%.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
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La jornada intensiva a les escoles perjudica
els alumnes, les famílies i l'economia
Concretament, l'informe detalla que la jornada escolar contínua –que a Catalunya fan els
instituts i les escoles durant el mes de juny, i que a partir del curs que ve faran tots els centres
durant tot el setembre– suposa una pèrdua de 8.048 milions d'euros a l'any per a les famílies
espanyoles, que es veuen obligades a tenir ajuda externa per la cura dels petits o bé a deixar de
treballar per fer-se'n càrrec.

La reducció d'aquestes jornades laborals, a més, és una càrrega que, encara avui, suporten
sobretot les dones, en un 66,4% dels casos, segons l'informe, que s'ha elaborat a partir de les
dades de famílies amb fills d'entre 3 i 12 anys recollides a l'Enquesta de Condicions de Vida de
l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Quan un dels dos progenitors deixa la feina per
encarregar-se dels fills, l'horari laboral s'ajusta com a màxim fins a les 25 o 28 hores de feina
setmanals, cosa que té un impacte directe en els ingressos familiars. "Són uns resultats molt
rellevants que visibilitzen per primera vegada que l'avanç de la jornada matinal o contínua
comporta enormes costos socials, econòmics i d'igualtat de gènere per a les famílies
espanyoles", assegura Ángel Martínez, analista a EsadeEcPol i coautor de l'informe.

Precisament, la jornada intensiva és la solució que proposa el departament d'Educació a
Catalunya per compensar l'avançament de l'horari escolar a principis de setembre per evitar que
els professors hagin de fer més hores de feina. Malgrat el rebuig majoritari dels equips docents a
l'avançament del curs, l'informe d'Esade constata que els docents prefereixen treballar en horari
intensiu.

Els docents, a favor de la jornada intensiva

De fet, la jornada contínua s'ha estès a molts centres arran de la pandèmia i podria arribar a
més. Entre els docents que encara fan jornada partida (matí i tarda), el 44,5% diuen que els seus
claustres estan debatent canvis per al curs vinent i el 28,7% ja han activat votacions per
aconseguir-ho. La majoria dels més de 2.100 professors entrevistats prefereixen la jornada
intensiva: el 93% dels docents entrevistats apunten que el principal benefici és l'aprenentatge
dels alumnes i un 65,5% diuen que és millor per a la conciliació de les famílies, malgrat que els
resultats de l'informe apunten al contrari. Només el 26% dels docents veuen un motiu de pes que
la jornada intensiva millori la seva pròpia conciliació laboral. "La divergència entre l'opinió del
professorat i les evidències de l'informe es poden deure a una certa subjectivitat del docent en
les valoracions sobre la jornada contínua, més versada en opinions pròpies que en
investigacions rigoroses", asseguren des d'EsadeEcPol.

De fet, l'informe també destaca que alguns informes correlacionals assenyalen que la jornada
completa o partida està associada a millors resultats, si bé és cert que els mateixos analistes
reconeixen que, en aquest cas, al seu estudi no constaten una "evidència rigorosa" entre el tipus
de jornada i el rendiment acadèmic.

El que sí que demostra l'estudi d'EsadeEcPol és l'impacte beneficiós del temps (lectiu o no
lectiu) que els nens i nenes passen a l'escola, sobretot a escala socioemocional. També han
comprovat que dinar aviat i fer una pausa després s'adapta millor als bioritmes dels nens i en
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millora la salut, els cicles del son i el benestar. “Si situem l'alumnat com a eix central de les
polítiques educatives, tota la literatura empírica rigorosa apunta a la importància de jornades
escolars àmplies amb dinars relativament d'hora, justament al contrari del que passa ara”, afirma
Marta Ferrero, professora de la Facultat d'Educació de la UAM i coautora de l'informe.

L'economia hi perd

Finalment, els autors de l'informe apunten que, en termes econòmics, l'Estat també es beneficia
de la jornada completa perquè s'evita que els progenitors abandonin la feina i, per tant, es deixin
d'ingressar també els impostos equivalents a aquests guanys via l'IRPF. L'informe assegura que
instaurar la jornada completa partida a les etapes d'infantil i primària suposaria un augment de
1.200 milions d'euros en la recaptació d'IRPF.

Amb aquests diners, apunta l'estudi, l'Estat hauria de repercutir-los en tres partides fonamentals:
ampliar les beques menjador, millorar les infraestructures dels centres i compensar el
professorat amb un complement salarial per augmentar les hores de permanència als centres.
"Considerem que es pot avançar cap a una educació a temps complet que sigui políticament
viable i que permeti equilibrar els costos i els beneficis tenint en compte els interessos de
tothom", conclou Lucas Gortázar, director d'educació d'EsadeEcPol i coautor de l'informe.
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BARCELONA 

Nuevo revés judicial contra la políti-

ca educativa de la Generalitat de Ca-

taluña. El Tribunal Supremo ha con-

firmado la sentencia del Tribunal Su-

perior de Justicia de Cataluña (TSJC), 

que en noviembre de 2019 tumbó los 

puntos nucleares del decreto de Plan-

tillas de la Generalitat, instrumento 

con el que el Govern pretendía empo-

derar a las direcciones para que pue-

dan elegir a la mitad de los profesores 

sin tener en cuenta otros criterios. 

En su fallo, ahora ratificado por el 

Supremo, el TSJC anuló el carácter eli-

minatorio de la entrevista en la con-

tratación de docentes y el cese de los 

mismos por «evaluación negativa» en 

el cumplimiento del puesto de traba-

jo. Algunas asociaciones de docentes, 

como Foro de Profesores, el sindicato 

de profesores de secundaria Ames o 

Profesores por el Bilingüismo, denun-

ciaron «esta vía arbitraria del Govern 

para crear sus propios cuerpos docen-

tes, escapando de cualquier control 

estatal». 

El Govern aprobó en marzo de 2014 

el citado decreto, que modificó el pro-

ceso de contratación de los maestros 

y profesores a partir del curso 2014-

2015. La nueva normativa otorga ma-

yor capacidad de decisión a los res-

ponsables de los centros educativos, 

que pueden elegir hasta un 50 por cien-

to del cuerpo docente de su centro, lo 

que, según denuncian algunos sindi-
catos consultados por ABC, «da carta 

blanca al Govern para elegir a sus pro-

pias plantillas en base a criterios ideo-

lógicos y no educativos». 

Sin respetar la jerarquía 
El Supremo considera, además, que la 

Generalitat, cuando aprobó el citado de-

creto, vulneró el principio de jerarquía 

normativa porque adaptó dicha remo-

ción de una ley autonómica en la que ya 

no podía basarse porque después se ha-

bía aprobado una normativa estatal –y 

por tanto de rango superior–, el Estatu-

to Básico del Empleado Público. 

Sobre el redactado, el Decreto de Plan-

tillas prevé que el director de un centro 

pueda perfilar una plaza. Es decir, pe-

dir que la vacante que hay en su escue-

la la cubra un docente con un perfil de-

terminado, ajustado, según detalla el 

texto, «a las necesidades del proyecto 

educativo». Una vez hecha la solicitud 

sobre la plaza, el departamento de En-

señanza facilita al director una lista con 

los 20 docentes que respondan a este 

perfil. Entre estos, el responsable del 

centro selecciona como mínimo tres 

para una entrevista, tras la cual se es-

cogerá uno, el que ocupará la plaza. 
El fallo del Supremo, consultado por 

ABC, rechaza un recurso de la Gene-

ralitat contra el primer pronuncia-

miento que anuló parte de nueve artí-

culos del decreto de plantillas y da la 

razón al sindicato Aspepc·Sps y a la 

Associació de Catedràtics d’Ensenya-

ments Secundaris de Catalunya 

(Acesc), que recurrieron la norma. 

Sin reforma lingüística 
Por otro lado, el consejero de Educa-

ción, Josep Gonzàlez-Cambray, reco-

noció ayer, en una entrevista para TV3, 

que el recurso que presentará su de-

partamento contra la interlocutoria 

del TSJC de ejecución forzosa de la sen-

tencia del 25% no paraliza la propia 

ejecución de la misma. Es decir, el pla-

zo de los quince días para que Educa-

ción informe al tribunal de las órde-

nes enviadas a los directores de los 

centros para aplicar la sentencia de 

diciembre de 2020. 

Sobre este mismo asunto, Gonzàlez-

Cambray avanzó que defenderá a los 

directores de cualquier acción judicial 

y que intentará «evitar que el TSJC se 

dirija a los centros educativos», dan-

do por hecho que, en el plazo marca-

do por el tribunal, enviará a los cole-

gios y los institutos las instrucciones 

para que apliquen el 25%. Sin embar-

go, el consejero añadió que, en esa mis-

ma instrucción, se incluirá la necesi-

dad de «aumentar el catalán» en las 
aulas, porque entre los «objetivos de 

país» está que los niños «amen el ca-

talán» y utilicen más esta lengua. 

En relación a la polémica lingüísti-

ca, también ayer, Junts se desmarcó 

definitivamente del acuerdo con el 

PSC, ERC y los comunes para refor-

mar la Ley de Política Lingüística, un 

pacto anunciado a finales de marzo y 

que Junts se desmarcó el mismo día. 

Desde el partido de Carles Puigde-

mont se admitió que la reforma legis-

lativa no impedirá la aplicación del 

25% (que se deriva de un mandato 

constitucional) y que las entidades a 

favor de mantener la inmersión y el 

modelo monolingüe no ven con bue-

nos ojos esta modificación legal. PSC 

y comunes pidieron a ERC que, sin 

Junts, lleven la reforma al Parlament. 

El Supremo tumba 
el plan del Govern para 
tener un cuerpo de 
profesores a medida

∑ La Generalitat 
maniobrará para que el 
TSJC no dé órdenes por 
el 25% a los directores
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Pilar Alegría: "El cambio en el sistema
educativo solo será posible con un
profesorado motivado y bien formado" | La
Voz de Medina
Alegría ha señalado que se trata del «cambio más importante en la profesión docente que se ha
planteado en España en los últimos cuarenta años» y la piedra angular sobre la que descansa
la reforma del sistema educativo emprendida por el Gobierno.

«Hemos puesto a los docentes en el centro de toda la reforma educativa», ha subrayado la
ministra en su intervención. «El cambio en el sistema educativo solo será posible con un
profesorado motivado y bien formado», ha añadido.

La decimosegunda edición de la ISTP, organizada por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), Education International y el país anfitrión, reúne en Valencia a
los responsables educativos de 14 países de la OCDE para compartir prácticas para fortalecer la
profesión docente, identificar desafíos comunes y debatir acerca de cómo mejorar los sistemas
educativos.

En la inauguración han intervenido también el secretario general de la OCDE, Mathias
Cormann, la presidenta de Education International, Susan Hopgood, y el presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Tras esta sesión inaugural, las delegaciones debatirán acerca del potencial pedagógico de las
tecnologías digitales en la educación, los sistemas escolares como fuerza motora para
comunidades más inclusivas y el papel de los docentes y las comunidades escolares para
garantizar un futuro sostenible.

«Es importante que en los foros internacionales se discuta sobre estos temas y se marquen
directrices que resulten útiles, tanto a los gobiernos como a todos los miembros de la comunidad
educativa», ha señalado Pilar Alegría. «Queremos compartir todas estas experiencias en esta
cumbre y aprender también de lo que el resto de participantes nos tiene que decir», ha
concluido.

Los debates los seguirán los más de 200 observadores que asisten a la cumbre. Entre ellos hay
representantes de sindicatos docentes y profesores de los países de la OCDE, así como
miembros de la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, de las asociaciones de
directores de centros educativos, de inspectores, de padres y madres de alumnos y de los
centros de formación del profesorado de la Comunidad Valenciana.

https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2022/05/pilar-alegria-el-cambio-en-el-sistema-educativo-solo-sera-posible-con-un-profesorado-motivado-y-bien-formado/
https://istp2022.es/es/inicio/
https://www.oecd.org/acerca/
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Educación asegura que el nuevo currículum
de Secundaria gana en flexibilidad  -
Noticias RTPA
Educación asegura que el nuevo currículum de Secundaria gana en flexibilidad 

ESO y Bachillerato potenciarán la optatividad y la digitalización

Los nuevos currículos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato en
Asturias presentados este jueves profundizan en el aprendizaje competencial que se impartirá
ya desde Infantil, se rigen por principios transversales como la igualdad, ponen el foco en la
digitalización, atienden a la diversidad del alumnado e incrementan la optatividad.

Así lo ha explicado la consejera de Educación, Lydia Espina, que acompañada por el director
general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, David Artime, ha adelantado las líneas
que regirán a partir del mes de septiembre.

El conocimiento de la realidad asturiana, incluida la lengua, o el trabajo por proyectos y ámbitos
son algunas de las premisas que la Consejería de Educación ha seguido en la concreción
autonómica de la LOMLOE.

En términos generales, la lengua extranjera mantiene su carga horaria y la llingua asturiana
gana 3 horas, se incluyen asignaturas vinculadas a la digitalización y, dentro del margen
autonómico, se ofertan Filosofía y Legado Clásico.

El currículo de ESO

El currículo no establece un porcentaje mínimo de la carga horaria, pero sí recoge que deberá
haber, al menos, una tarea multidisciplinar por curso, que podrá configurarse como un
monográfico, una investigación o un plan de aprendizaje y servicio.

En cuanto a las materias comunes, gana carga horaria Tecnología y Digitalización, en 2º, y en
4º, dentro de las asignaturas de oferta obligatoria entre las que el alumnado deberá elegir tres,
se incorpora Formación y Orientación Personal y Profesional, y Educación en Valores Cívicos y
Éticos se impartirá en 3º con dos sesiones semanales.

Entre las optativas de la ESO, Asturias ha decidido precisamente incluir, dentro de su margen
autonómico, Filosofía, con dos horas semanales en 4º. En ese mismo curso, otra novedad
regional es Taller de Economía Aplicada, mientras que en 1º se añade Digitalización y en 3º,
Proyecto de Emprendimiento Social, y Cultura Clásica se mantiene en 2º.

La recuperación del programa de diversificación curricular dirigido al alumnado con dificultades
para adquirir los objetivos de la etapa es una de las novedades, y se impartirá en 3º y en 4º y
permitirá conseguir el título de graduado, a diferencia de lo que pasaba con el Programa para la
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) puesto en marcha con la ley anterior.

La consejería mantiene que la evaluación será continua, y las notas se expresarán en términos

https://www.rtpa.es/asturias:Educacion-asegura-que%27l-nuevu-curriculum-de-Secundaria-gana-en-flexibilida%C3%A2%C2%80%C2%8B_111652354839.html


cualitativos (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente) y no numéricos, serán por
materias o por ámbitos, en función de la organización del centro, y no habrá prueba
extraordinaria de septiembre.

La repetición será una medida extraordinaria que solo se podrá adoptar dos veces en la
enseñanza básica, que engloba Primaria y ESO.

El currículo de Bachillerato

La gran novedad se encuentra en las modalidades, se mantiene igual el Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales, el de Ciencias pasa llamarse de Ciencias y Tecnología,
mientras el de Artes se estructura en dos vías: una de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otra de
Música y Artes Escénicas.

Además, nace el Bachillerato General, diseñado para flexibilizar la oferta educativa y orientado
al alumnado que no se ha decidido por un área de conocimiento concreta y quiere cursar de
manera equilibrada materias científicas, tecnológicas, humanísticas, económicas y artísticas.

El horario semanal será de 31 horas como máximo, incluida la tutoría y Religión.

El Bachillerato General, que tendrá las mismas materias comunes que el resto y las mismas
optativas, se diferenciará por las de modalidad: será obligatorio cursar Matemáticas Generales
en 1º y Ciencias Generales en 2º y después se podrá elegir dos asignaturas más de entre todas
las que se oferten en esta etapa.

Además, se han creado otras dos específicas para el alumnado que se decante por esta opción:
Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, en 1º, y Movimientos Culturales y
Artísticos, en 2º.

En el Principado este Bachillerato se ofertará de manera generalizada con la posibilidad a todos
los centros educativos que impartan enseñanzas postobligatorias y que tengan alumnado
interesado en matricularse.

El currículo asturiano tiene otras peculiaridades con la oferta que incluye asignaturas diseñadas
por la consejería dentro de las optativas, como son las de Legado Clásico, Tecnologías
Digitales Aplicadas (I y II), Recursos Energéticos y Sostenibilidad, Psicología y Sociedad,
Anatomía Aplicada y Gestión de Fuentes Documentales y Comunicación. Con más de dos
suspensas en 1º, se repetirá.
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Nuevo choque entre Educació y las familias
por las extraescolares de septiembre

La 'conselleria' encarga a las direcciones la
contratación de las actividades y la aFFac la acusa de
dejarla al margen

Nuevo rifirrafe entre el Departament d'Educació y las Associaciones Federades de Famílies
d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) a cuenta de las actividades extraescolares del mes de
septiembre, que serán gratuitas para todo el alumnado para compensar los efectos del adelanto
del inicio del curso y de la jornada intensiva en septiembre. La 'conselleria' encargará a las
direcciones de los centros educativos la contratación de las empresas que organizarán
esas actividades de ocio las tardes de septiembre. La decisión ha irritado a aFFaC, que han
acusado al Departament de dejarlas al margen.

Educació ha asegurado que las empresas con las que se contará serán las que ya estén
desarrollando el espacio de mediodía en las escuelas con el objetivo de aportar una coherencia
pedagógica. De hecho, esta semana se informará a las direcciones de las escuelas de que las
entidades a contratar deberán estar bajo el paraguas del proyecto educativo del centro, dentro
de la programación anual y avalada por el Consell Escolar de cada escuela, donde están
representadas las familias.

Argumenta la 'conselleria' que no puede enviar dinero a las asociaciones --no todos las
escuelas tienen afa-- y que la forma más fácil de gestionar este tema y de garantizar la
financiación es que la contratación la hagan directamente las direcciones. Ha subrayado que la
gestión de las tardes escolares de septiembre será supervisada por los servicios territoriales del
Departament, que acompañarán a las direcciones en las contrataciones.

Ha insistido Educació, en un intento de calmar los ánimos, que habrá una continuidad respecto
a lo que ya hacen habitualmente los centros, de modo que podrán continuar las empresas que ja
conozcan el alumnado, los espacios y contar con los mismos monitores.

Noticias relacionadas

Desde aFFac, en cambio, rechazan estas explicaciones y critican que esta forma de proceder
confirma sus temores sobre el avance del curso y la aplicación de la jornada intensiva porque
"fomenta la privatización de la educación mediante la cesión del tiempo de ocio a empresas
privadas". La entidad asegura que en una reunión que mantuvieron con Educació la semana
pasada se les explicó que las escuelas concertadas sí recibirían subvención para gestionar las
actividades de ocio de septiembre. A las asociaciones de familias se les dijo que no se les podía
dar el dinero porque tienen "un funcionamiento irregular". Esta versión la desmiente Educació.

En un comunicado, la aFFaC ha lamentado la actitud de "constante desprecio, manipulación y
engaño" hacia las familias y ha acusado a la 'conselleria' de "mentir" y de "incumplir acuerdos".
Por si parte, Educació lamenta la "manipulación" de una reunión de trabajo a la que acudió con
toda la voluntad de acuerdo.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220512/choque-educacio-familias-extraescolares-septiembre-cataluna-13649870
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220216/aragones-presupuesto-extraescolares-gratis-septiembre-colegios-13247986
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220211/aragones-cambray-curso-escolar-2022-23-cataluna-13217755




Mitjà: El Periòdic d ' Andorra

Publicat: 13/05/2022

Edició: G

Secció: NACIONAL Nacional

el Periòdic d’Andorra8 DIVENDRES, 13 DE MAIG DEL 2022Nacional

DRETS HUMANS

L’
Associació Internacional de 
Lesbianes, Gais, Bisexuals, 
Transsexuals i Intersexe (IL-
GA-Europa) ha publicat el 

seu informe anual, el qual realitza 
un rànquing de 49 països europeus, 
del millor al pitjor, en matèria de la 
situació i el desenvolupament dels 
drets del col·lectiu. En aquest text, 
l’ILGA-Europa ha compartit que una 
de les necessitats del Principat és op-
tar a una educació més inclusiva. En 
aquest sentit, la presidenta de Diver-
sand, Rocío Soler, va assegurar que 
«el que ens agradaria és que aquesta 
qüestió s’inclogui al currículum edu-
catiu. Volem que l’educació tingui 
més diversitat i, ja que no només per 
al col·lectiu LGTBIQ+, sinó perquè to-
tes les persones són diverses en mol-

Europa 
reclama una 
educació més 
inclusiva
Andorra ha baixat dues 
posicions a l’informe de 
l’ILGA respecte al 2020
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versitat LGTBIQ+ en català, castellà, an-
glès i francès; i també es farà difusió 
d’un vídeo contra la LGTBI-fòbia del 
Consell d’Europa, al qual se li ha afe-
git una veu en off i subtítols en català. 

Per acabar, i recollint tot l’anteri-
or, Soler va remarcar que «al final re-
ivindique molt el tema de l’educació 
perquè hi ha una invisibilitat del col-
lectiu. Creiem que és necessari canvi-
ar la mirada social respecte al gène-
re i entendre que fan falta unes ga-
ranties de protecció en l’àmbit social 
i legal. H

ran accions amb motiu del Dia inter-
nacional contra l’homofòbia, que se 
celebra el 17 de maig. Com a intro-
ducció, el dia 16 a les 18.30 hores es 
durà a terme una ponència anome-
nada I tu com corres? El gènere i la diversi-
tat LGTBIQ+ en l’esport, que anirà a càr-
rec de David Guerreo, periodista de 
Cadena Ser, activista i autor del lli-
bre Corres como una niña, la qual tindrà 
lloc al vestíbul de l’antic Hotel Rosale-
da a Encamp. Pel que fa al 17 de maig, 
tots els panels de circulació del país 
portaran el missatge 17M: estima la di-

tes qüestions».
Com s’observa a l’informe, Andor-

ra es troba a la 27a posició, dos llocs 
menys respecte a l’any 2020, i tam-
bé ha baixat tres punts a l’apartat de 
nous drets assolits. Això es deu, se-
gons va apuntar Soler, a que «hi par-
ticipen molts països i, per tant, si al-
guns d’ells creix en drets pot ser que 
Andorra baixi. No significa que ha-
guem empitjorat respecte a l’any pas-
sat». Amb relació als resultats, la cap 
d’àrea del servei de Polítiques d’Igual-
tat del Govern, Mireia Porras, va asse-
nyalar que «aquest any s’ha aprovat 
una acció molt important a Andorra, 
que és la inclusió del canvi de sexe a 
la cartera de la CASS, i òbviament no 
quedarà reflectit fins que es publiqui 
l’informe del 2022». 

La tasca del Govern a l’hora d’edu-
car a les escoles i a les persones està 
cada cop més present amb iniciati-
ves, tallers i xarrades. «Quan són te-
mes d’orientació, hi ha més accepta-
ció social que en matèria d’identitat», 
va afegir la presidenta de Diversand. 
Aquest any, el Govern i l’associació 
treballaran conjuntament i realitza-

ILGA EUROPA

33El Mapa Arc Iris de l’any 2022.

Rossell atribueix l’augment dels 
casos violents a la pandèmia

El ministre de Justícia i Interior, Jo-
sep Maria Rossell, va confessar ahir 
que li preocupen els casos violents 
que s’han produït recentment, pe-
rò considera que són fets concrets i 
particulars. De fet, el ministre creu 
que un dels motius que han provo-

cat aquests casos de violència pot 
ser la situació econòmica i social ge-
nerada per la pandèmia. 

D’altra banda, Rossell també va 
parlar sobre el conveni que s’ha es-
tablert amb l’Associació de Pèrits 
Judicials de Catalunya, i que per-
metrà agilitzar la justícia. Concre-
tament, l’acord preveu que totes 
aquelles qüestions judicialitzades 
i que requereixin un pèrit especí-
fic «que no puguem tenir a Andor-
ra», es puguin fer a través del conve-
ni, va comentar, assegurant que se-

ran casos puntuals i específics. En 
la mateixa línia, el ministre també 
espera que l’increment de la graella 
salarial ajudi a poder trobar foren-
ses per a Andorra. En aquests mo-
ments, al Principat només hi ha un 
metge forense i «no dona a l’abast 
per tirar endavant totes les tasques 
que té encomanades».

Finalment, va informar que està 
previst que la setmana vinent hi ha-
gi una reunió amb l’equip que du-
rà a terme un estudi als funcionaris 
penitenciaris, va informar l’ANA. H

Un nou conveni amb 
Catalunya preveu agilitzar 
la justícia del Principat
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33 El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant una roda de premsa. 

Andorra i Espanya han decidit en-
carregar un treball tècnic per mi-
rar la delimitació fronterera entre 
els dos territoris, centrat principal-
ment en el cas del Planell de la Tos-
sa, per veure si les basses per produ-
ir aigua artificial i el parc fotovol-
taic es troben en territori espanyol 
o andorrà. Així ho va explicar ahir 
l’ambaixador espanyol a Andorra, 
Àngel Ros.

De fet, la comissió mixta per a la 
delimitació de la frontera ja es va re-
unir per primer cop fa una setma-
na amb els membres designats tant 
per Espanya com per Andorra,  i van 
decidir encarregar un treball tècnic 
del conjunt del límit fronterer. «La 
previsió és encarregar a tècnics dels 
instituts els corresponents serveis 
cartogràfics i geogràfics dels països 
que facin el treball tècnic», va infor-
mar Ros. Els treballs es basaran en 
un estudi de tota la documentació 
que hi hagi, tant municipal com no-

Andorra i Espanya 
estudien la 
delimitació fronterera
El treball cartogràfic se 
centrarà principalment en el 
cas del Planell de la Tossa

tarial i, en segon lloc, amb un tre-
ball de camp. «Es tracta d’un treball 
cartogràfic», va indicar.

Així, els tècnics hauran de fer 
una planificació dels treballs, i un 
cop es tinguin, la comissió mixta es 
tornarà a retrobar. «El primer que 
s’ha de fer és el treball tècnic i deli-
mitar» i a partir d’aquí, quan hi ha-
gi el dictamen, si cal, es buscaran so-
lucions, va declarar l’ambaixador, 
emfatitzant que els terminis poden 
ser llargs. «En temes de delimitaci-
ons territorials, les escales de temps 
normalment són anys i no mesos», 
va dir. H
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33 Imatge del Planell de la Tossa.

Hi ha una 
invisibilitat del 
col·lectiu i és necessari 
canviar la mirada social 
respecte al gènere
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Iolanda Segura: "Dintre del sector docent hi
ha molt poca consciència col·lectiva" |
NacióManresa
Si fa uns anys li haguessin dit que es convertiria en la

portaveu nacional

del sindicat majoritari en l'ensenyament -l'

USTEC-STEs

-, 

Iolanda Segura

s'hagués posat a riure: "mai a la vida havia militat en moviments socials i menys encara en
associacions sindicals", comenta. Aquesta

bagenca

de 50 anys ("vaig néixer a Barcelona però de ben petita vaig venir a viure a Castellbell i el Vilar,
després a Manresa i ara a Santpedor", diu) tenia

altres interessos i prioritats

que la mantenien ocupada. Per començar, una filla "que ara ja té 16 anys", però també una gran
vinculació amb el món del

cant

, la

interpretació 

i la

dansa

: forma part d'un esbart i també havia voltat per diverses companyies teatrals i musicals. "Ara no
perquè no tinc temps, però quan deixi el càrrec de portaveu de l'USTEC m'agradaria tornar a
cantar", confessa.

Mestra vocacional

, Segura declara que "quan vaig haver d'escollir carrera, vaig posar el periodisme i la
comunicació audiovisual de primeres opcions perquè sempre m'ha agradat molt

parlar i expressar

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/103318/iolanda-segura-dintre-sector-docent-molt-poca-consciencia-collectiva


-me". "Sort que no hi vaig entrar -per nota-, perquè ara que veig com funciona el món de la
premsa, no m'acaba de convèncer", rebla. La seva carrera professional sempre ha estat
vinculada a l'

ensenyament públic

: va començar a l'escola de Navarcles i després de passar per Sant Joan de Vilatorrada, la
Pobla de Lillet i Sallent, va acabar a Calders, "on m'hi vaig estar vuit anys", fins al curs 2018-
2019, moment en el qual "em van oferir de formar part de les llistes d'USTEC" en el marc de les

eleccions sindicals de 2019

. 

- Com és que li ho proposen?

- Perquè era molt activa dintre del grup de Facebook que tenien: m'agradava donar la meva
opinió, resoldre dubtes... I ho van clissar. Un bon dia, l'anterior portaveu sindical, el Ramon Font,
em va venir a veure a Calders per temptejar el terreny. 

- Va haver de pensar-s'ho molt abans d'acceptar?

- No gaire. Em venia de gust canviar d'aires i deixar les aules per un temps, tot i saber que el que
m'esperava seria sinònim de no tenir vida, pràcticament.

- La seva presència als mitjans és constant, certament...

- Saps quantes vegades he hagut d'anul·lar l'hora de la perruqueria? És una responsabilitat molt
gran, aquesta de representar tot un col·lectiu. I jo m'ho prenc molt seriosament. Al principi se'm
feia una muntanya; ara ja ho tinc més per mà.

- Li costa sortir de la Iolanda per encarnar el paper de portaveu?

- La veritat és que no. Sí que és cert que a vegades he divergit una mica del que he hagut de
defensar en nom del sindicat, però en molt poques ocasions. Amb el que m'he trobat és amb
molta gent que no entén que no és la Iolanda Segura qui parla, sinó la representant d'un
sindicat.

- El subjecte que es critica és vostè i no l'USTEC, entenc.

- És curiós perquè quan les coses van bé es felicita el sindicat, i quan van malament, els retrets
tendeixen a anar més cap a mi.

- I li molesta?

- Com que de bones a primeres sabia que podia passar, no m'hi he fet mala sang. És més: soc
del parer que tant si parlen bé com malament de tu, vol dir que vas pel bon camí, que no ets
indiferent. 

- Amb el senyor Cambray també l'hem d'aplicar, aquesta teoria?

- El que és evident és que seva actitud no deixa ningú indiferent. Ara mateix està actuant a la



desesperada, trucant-nos constantment per fer-nos propostes que no són suficients. El
departament d'Educació està molt debilitat: potser no ha transcendit, però hi ha molts nervis. La
figura del conseller s'està desgastant molt. Ja veurem si acaba l'any...

- Seria una victòria que dimitís?

- Diguéssim que no és l'objectiu principal. El que volem per damunt de tot és recuperar els
nostres drets laborals. Ja vam dir que hi havia una línia vermella que no es podia trepitjar, que
és la de recuperar, abans que comenci el curs 2022-2023, l'horari lectiu d'abans de les
retallades. Això ve de l'època de les retallades, quan vam passar de fer 23 hores a primària i 18
a secundària, a fer-ne 25 i 20. Després de moltes negociacions, el 2017 ens en van tornar una,
amb el compromís que també recuperaríem l'altra. Estem a 2022 i el més calent és a l'aigüera.   

Iolanda Segura va entrar al sindicat en el marc de les eleccions de 2019 Foto: AFT

- A aquesta reivindicació se n'hi han afegit una bona colla de més recents.

- Doncs sí... A diferència del retorn a l'horari lectiu pre-retallades -que s'ha de fer efectiu sense
més demora ni debat-, la resta de demandes les volem negociar una a una, començant per la
reducció de les ràtios i l'augment dels recursos humans als centres educatius, i seguint per la de
la retirada del nou calendari escolar. I és que ja se'ls ha vist el llautó: ¿qui es beneficiarà
d'aquesta jornada intensiva de primària? Les empreses privades, que seran les que oferiran les
extraescolars. Es destinaran 40 milions d'euros a pagar empreses del sector privat quan podrien
servir per cobrir alguna de les nostres demandes! Hi ha qui celebra que les classes comencin el
dia 5 de setembre. I jo els pregunto: ¿en què ens beneficia, aquest canvi, si les mancances que
té el sistema educatiu segueixen sense resoldre's?

- Semblava que es queixaven, sobretot, perquè es negaven a treballar durant el juliol...

- També. Hem de pensar que la nostra realitat és que a dia 1 de setembre les escoles no tenen
ni idea de qui conformarà la totalitat de la plantilla. Les substitucions se saben a ultima hora. Hi



ha mestres que entren a treballar en una escola completament nova el primer dia lectiu. No hi ha
temps per posar-los al dia! És inviable! I més ara, que les places Covid desapareixeran i
haurem de tornar-nos a adaptar la normalitat prepandèmica, amb ràtios molt més altes. Però
això, des del departament ni ho contemplen: ells només pensen en mesures que siguin
transformadores en l'educació, diuen, per canviar el paradigma. Molta teoria i poca humanitat. És
ben bé que la classe política viu en un món a part, amb les seves màfies i els seus pactes.

- Si en comptes d'un home, qui encapçalés la conselleria d'Educació fos una dona, creu
que les coses anirien diferent?

- No ho sé, perquè la Patrícia Gomà actua en una línia molt semblant a la del Cambray. Igual
que la resta de persones que l'envolten, que no han xafat una aula en sa vida i que estan més
preocupats per teoritzar que no pas per apagar els focs reals. I aquesta actitud és la que ha anat
fent créixer la indignació fins al punt que feia anys que no es veia una vaga de mestres tant
participada. 

- Els mesos de maig i juny les vagues tornen: creuen que tindran tan èxit com les del
març, tenint en compte que per cada jornada de vaga els docents perden 100 euros?

- El que tenim comprovat és que quan fem propostes que no estan emmarcades en una vaga, la
gent no hi participa. Només se surt al carrer quan hi ha vaga, perquè és quan ens toquen la
butxaca. És trist però és així: cada cop som més individualistes. En l'àmbit del sector serveis, i
especialment el dels docents, hi ha molt poca consciència col·lectiva i de pertanyença a una
comunitat. Tendim a centrar-nos només en el que ens passa a nosaltres i no empatitzem amb la
resta. En aquest sentit, hi ha escoles que viuen en un paradís, aïllades, que no es posen a la pell
dels centres amb problemes. I els mestres d'aquestes primeres no surten a reivindicar els drets
dels seus companys que sí que tenen realitats complicades. 

- Parlant de realitats complicades, la de la immersió lingüística sembla que està tocada de
mort.

- Si ara ja tenim un índex de l'ús del català a les escoles molt baix, si s'aplica aquest 25%, les
dades seran alarmants. Penso que com a mestres hem de ser molt conscients que no podem
canviar de llengua quan ens dirigim a segons quins alumnes. Hem de donar al català del
prestigui que es mereix. De fet, si no parlem català a l'alumnat, el que estem fent és discriminar-
lo i no oferir-li les mateixes oportunitats que la resta d'estudiants que el coneixen i el parlen
assiduament. En definitiva, els estem privant de conèixer el català i d'adoptar-lo com una llengua
pròpia més. 
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Al monestir de Montserrat hi ha un joc de campanes molt 
ben instal·lades i conjuntades i quan toquen totes impres-
siona, amb la creació d’uns sons variats però ordenats i 
ben afinats dins l’escala musical. Aquesta sonoritat, que 
ressona per les muntanyes i segons el vent se sent des de 
lluny estant, aboca a la concentració o a la crida de la ceri-
mònia que toca. El motiu pot ser l’ofici de Laudes, la mis-
sa conventual, la Salve del migdia o l’ofici de Vespres. A 
part de les hores silencioses de Matines i Completes, i les 
hores dites menors pròpies dels monestirs: prima, tèrcia, 
sexta i nona, un horari totalment medieval que s’ha hagut 
d’adaptar al tragí del nostre temps. Abans, les campanes 
eren tocades a mà i perquè sonessin havien de ser uns 
quants ben fornits i guiats per un que tingués ofici de 
campaner i sabés els tocs de defunció, bateig, festa, pedra, 
inundació i temporals de tota mena. Avisaven de foc a la 
muntanya, terratrèmols, guerra, invasions, ocupacions i 
robatoris. Per la Guerra del Francès les campanes no van 
parar d’alertar a tothom, abans que les tropes arribessin 
al monestir amb molta hostilitat, destrucció i l’apropi-
ació de tot el què tingués valor. Van calar foc a una part 
de l’edifici i a valuoses col·leccions de llibres antics, amb 
contínues vexacions i humiliacions dels soldats que cerca-
ven el trofeu més cobejat: volien cisar, o més ben dit, ens 
volien fotre la imatge! 

De petits era habitual, un cop l’any, anar a Montserrat 
com deien els grans: “A adorar!” Era un dia feliç tot i l’in-
convenient d’aquelles carreteres plenes de revolts, sots, 
i amb les finestres de l’autocar mig obertes i el tub d’es-
capament emetent uns gasos que marejaven al passatge. 
A dalt tot s’arreglava amb unes gotes d’Aigua del Carme 
i una refrescada a la font. El primer era anar a escoltar 
el cant de l’escolania, després pujar al cambril, dinar de 
carmanyola en un recer de la muntanya, comprar algun 
record i corrents cap a l’autocar de tornada. Baixàvem 
plens d’energia entonant el Virolai fins que el responsa-
ble de l’excursió agafava el micròfon i admetia pregun-
tes sobre Montserrat, i les contestava com podia. Jo sem-
pre demanava el mateix: “Per què li diuen Moreneta?” 
Animat pels traguinyols del vi de dinar em va contestar: 
“Cordons! Cada any fas la mateixa pregunta. És culpa 

dels fums dels ciris que durant segles han cremat davant 
seu.” Vaig haver de fer-me gran per esbrinar les diverses 
teories sobre la negror de la nostra patrona i parar-me a 
reflexionar cada vegada que cantava la cançó: “Moreneta 
en sou, és que el sol us toca, és que us toca el sol, el sol 
de la Glòria. Moreneta en sou, Moreneta i rossa.”

De fet, Jacint Verdaguer en els seus magnífics poemes 
i virolais montserratins va popularitzar el nom de More-
neta, tot i que segles abans diversos escrits ja parlen de la 
imatge i sempre referint-se al vers del Càntic del Càntics 
Nigra sum sed formosa (‘Soc negra, però bonica’). És una 
talla bellament decorada i policromada en una posició 
hieràtica com totes les imatges romàniques. És fusta d’àl-
ber, tova i fàcil de modelar. Asseguda i la mirada frontal 
en posició: de Majestat o Sedes Sapientiae (‘tron de savi-
esa’), porta corona i recolza els peus en un coixí daurat i 
deixa entreveure unes sabatilles amb punta molt aguda. 
L’estudi efectuat pels serveis de Restauració de la Gene-
ralitat de Catalunya l’any 2001 afirma que en principi la 
imatge tenia totes les encarnadures blanques. Atribueix 
la morenor tardana al segle XVI, i a una acció de colorar 
les encarnadures amb pintura de color castany.

DESPRÉS DE LA GUERRA DEL FRANCÈS

Els canvis més significatius que va sofrir la imatge es 
van donar després de la Guerra del Francès. Els com-
bats succeïts al Bruc el juny de 1808 varen aconsellar 
ocultar la talla. L’agreujament de la guerra i tanta des-
trucció van obligar al trasllat de la imatge a l’ermita de 
Sant Dimes. Els soldats napoleònics pentinaren tota la 
muntanya fins a trobar el cobejat trofeu, van despullar 
la imatge del rics vestits i els joiells que portava, van 
desfigurar el nen i van abandonar la Moreneta a sol i a 
serena en un hort proper. La restauració posterior, els 
retocs i les noves capes de policromia van afavorir el pas 
de la morenor a la negritud, fins a arribar així i en bon 
estat de conservació als nostres dies. El canonge vigatà 
Jaume Collell, a principis del segle XX, va impulsar una 
campanya perquè li traguessin els vestits barrocs i la 
talla romànica mostrés, sense impediments, tota la seva 
bellesa.

Ja fa molts anys, un Nadal lluny de Catalunya, els amics 
em van enviar una postal dedicada que deia: “Doneu 
consol a qui la pàtria enyora, sens veure mai els cims de 
Montserrat.” Jacint Verdaguer sempre emociona i real-
ment les seves paraules em van confortar.

Tota escola és un servei públic i les que 
estan concebudes per servir una part 
exclusiva de la societat haurien de desa-
parèixer. Necessitem una societat inclu-
siva! No és que la iniciativa privada s’ha-
gi d’esborrar del mercat de la formació, 
em refereixo a l’escolarització bàsica, de 
0 a 16 anys. En un horitzó més democrà-
tic, en el qual s’aspiri a ampliar el sostre 
de justícia social, no s’hauria de perme-
tre tenir xarxes paral·leles, tota la xar-
xa escolar hauria de ser pública. Si més 
no, cal exigir que rutlli com un servei 
públic pensat per al bé comú perquè tot 
allò que en origen és privilegi, social o 
econòmic, tendeix a perpetuar-se.

La crítica cap a l’escola concertada 
ve de la dreta ultraliberal, que la veu 
competidora deslleial i privilegiada 
per l’Estat, i de l’esquerra radical, que 
la vol eliminar perquè li reca que part 
dels recursos públics vagin a la con-
certada. Així, ressorgeix cíclicament 
el debat pública vs concertada. Aquest 
malestar reapareix des de l’aprovació 
de la LODE (1985) i mai cap govern no 
ha fet intents seriosos de resoldre-ho, 
ni cap sindicat una proposta dotada 
d’utopisme realista. La qüestió és, ara 
per ara, irresoluble perquè la manca 
de recursos per destinar-los a un canvi 
de sistema és inassolible. La inversió 
en educació a Catalunya, que la LEC 
(2009) fixava en el 6%, se situa un 
punt per sota de la mitjana de la UE 
(3,6% vs 4,6%). D’altra banda, si es 
tanqués la concertada, quants docents 
perdrien la feina? Els sindicats que ho 
reclamen han d’explicar quin pla de 
reconversió educativa tenen.

No és cert, com diuen alguns sindi-
cats, que l’escola pública sigui l’única 
que “garanteix l’equitat i la cohesió 
social, sense cap tipus de discriminació 
i en condicions d’igualtat” ni que “els 
concerts siguin garantia de desigualtat 
i de segregació”. Hi ha escoles concer-
tades models d’escola inclusiva i alho-
ra d’alt rendiment acadèmic. Tampoc 
és cert, com diu alguna força política 
i pensen molts pares i mares, que l’es-
cola concertada prepari millor els seus 
fills. Cada dia hi ha més escoles públi-
ques d’excel·lència educativa, amb 
projectes socialment inclusius i que, 
apostant per metodologies contras-
tades científicament, aconsegueixen 
despertar interessos múltiples en el 
seu alumnat, i els doten d’estratègies 
per aprendre al llarg de tota la vida, al 
mateix temps que hi aprenen a conviu-
re en un món comú, incert i mutant. 

1 Aturades les 
obres per construir 
una nova piscina 
al CN Granollers

2 Crema una nau 
a l’avinguda Europa 
de Granollers amb 
cartró i maquinària a 
l’interior

3 El nou radar 
de tram de la C-17 
al Congost, a punt 
de començar 
a multar

4 Propietaris 
de masies 
al Vallès Oriental 
denuncien traves 
per restaurar-les

5 La Garriga 
obre l’opció de fer 
canvis a l’horari 
per baixar al carrer 
la brossa

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Pública 
vs concertada

Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat

Cada dia hi ha 
més escoles públiques 

d’excel·lència 
educativa, amb 

projectes inclusius

ramon Casanoves 

Articulista
ramoncasanoves@gmail.com

Els de Napoleó volien cisar 
la imatge
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Local La Selva

n L’alcalde de Sant Feliu de Buixa-
lleu, Josep Roquet, denuncia que 
se senten abandonats pel Depar-
tament d’Educació perquè els han 
anunciat que la nova escola anun-
ciada es retardarà «almenys» qua-
tre anys més perquè s’haurà de re-
fer el projecte.  

Fa gairebé 17 anys que esperen 
la construcció d’una nova escola i 
tot apunta que n’hauran d’esperar 
encara –i almenys- quatre més. 
Sant Feliu de Buixalleu va inaugu-
rar l’any 2006 les Alzines Ballado-
res a tocar dels terrenys on estava 
previst el nou centre. L’alcalde diu 
que tot plegat es va fer «de pressa i 
corrent» perquè havia de ser «pro-
visional». De fet, s’hi van instal·lar 
quatre mòduls prefabricats «reuti-
litzats». 

Amb la voluntat de fer realitat el 
projecte, l’Ajuntament va tirar en-
davant tots els tràmits, va adquirir 

els terrenys on s’havia d’aixecar la 
nova escola i, fins i tot, va proposar 
al departament avançar els diners 
per fer-la. No va ser fins a principis 
del 2020 quan l’aleshores conseller 
d’Educació Josep Bargalló va 
anunciar que l’escola es faria. El 
projecte es va redactar i Bargalló va 
confirmar que les obres podrien 
començar l’any vinent. Amb 
aquests terminis, tot feia pensar 
que es podria estrenar a mitjans 
d’aquest any però tot va quedar 
aturat. 

«Va arribar la pandèmia, que ho 
va parar tot, i quan veiem que no 
avançava vam demanar una reu-
nió», va explicar ahir l’alcalde. Aquí 
els van donar la notícia: «El projec-
te que s’havia fet i que havia costat 
més de 100.000 euros no servia i 
s’havia de començar tot de zero». 
«Ens van dir que no s’ajustava als 
paràmetres fixats pel Departament 
i, almenys, tardaria quatre anys 

més», va afegir. Roquet diu que al 
municipi se senten abandonats 
per part del Departament i que no 
és acceptable que estiguin en unes 
instal·lacions a precari. «Quan no 
plou i s’inunda, cau una persiana. 
Això és insostenible», va indicar. 

El centre té 113 alumnes, des de 
P3 fins a sisè de Primària, i presta 
servei a Sant Feliu –els nuclis de 
Sant Feliu, Grions i Gaserans- i 
també a Massanes. 

Un episodi més d’aquesta «dei-
xadesa», va dir, ha quedat palès ar-
ran del robatori de 18 ordinadors a 
l’escola, que el departament no ha 
substituït. «N’hem comprat deu 
amb l’Ajuntament de Massanes 
perquè tres mesos després encara 
no els havien reposat», va remar-
car. «Crec que és vergonyós», va 
afegir. Segons Roquet, Educació 
al·lega que hi ha un «procés» i que 
els ordinadors –la majoria del De-
partament- no estaven inventari-
ats. «Però seguint el seu procés, es-
tem gairebé a final de curs i això vol 
dir que els alumnes han estat gai-
rebé un trimestre sense».  

Crítiques a Sant Feliu de Buixalleu per 
l’endarreriment de la nova escola
u Els ajuntaments han hagut de comprar 10 ordinadors pel centre perquè Educació no els ha 
substituït després d’un robatori uL’alcalde denuncia que se senten «abandonats» pel Departament

ACN. SANT FELIU DE BUIXALLEU

L’escola de Sant Feliu de Buixalleu. ACN

La Diputació de Girona és una institució de govern local que dona 

suport als 221 municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu 

que tots els ciutadans disposin d’uns serveis públics de qualitat.

Serveis públics de qualitat
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Tot just un mes després que el 
Parlament aprovés modificar el 
decret llei que regula la incorpo-
ració de centres educatius a la 
xarxa pública, que va salvar del 
tancament l’Acadèmia Cultura 
de l’Hospitalet de Llobregat, el 
Departament d’Educació va re-
matar la feina a l’integrar aques-
ta escola concertada a la xarxa 
d’escoles públiques catalanes.  

Ja de cara al curs 2022-2023 
vinent, aquest centre ja no figura-
rà com concertat, segons va infor-
mar a última hora de dimecres la 
conselleria després d’una reunió 
amb el titular del centre i l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet que va servir 
per tancar l’acord. 

La batalla de les famílies dels 
319 alumnes d’infantil, primària 
i ESO de l’escola i dels seus pro-
fessors per evitar el tancament 
es va apuntalar en les necessitats 
d’escolarització que hi ha al bar-
ri de la Torrassa. Aquest és un 
dels arguments clau que ha per-
mès la integració de l’escola a la 
xarxa pública. Les famílies van 
celebrar la notícia «molt emo -
cionades». «El que semblava 

impossible és una realitat», va 
assenyalar Sara Huertas, porta-
veu de les famílies. 

Durant les últimes setma-
nes, Educació, ajuntament i el 
fins ara titular del centre han 
mantingut trobades per poder 
arribar a aquest acord i «trobar 
una via de sortida a les necessi-
tats del barri». 

Ara, la conselleria i el consis-
tori estan acabant de definir les 
possibles ubicacions de l’A -
cadèmia Cultura, tot i que de ca-
ra al curs vinent la majoria de 
l’alumnat s’escolaritzarà en els 
mòduls del carrer de Mas que 
fins a final d’aquest curs ocuparà 
l’Escola Ernest Lluch, que es 
traslladarà a un nou edifici. 

Nova direcció 

Amb la integració del centre a la 
xarxa pública, Educació man-
tindrà el professorat amb con-
tracte fix. L’institut escola tin-
drà una nova direcció i un nou 
equip directiu, tots funcionaris 
de la conselleria.  

Al solar del carrer Mas que 
ara ocupen els mòduls, la con-
selleria preveu construir un 
centre de gran capacitat per do-
nar resposta a les necessitats 
educatives del barri. n

L’Acadèmia 
Cultura serà una 
escola pública

Educació, l’Ajuntament de l’Hospitalet i el titular 
de l’escola tanquen l’acord i posen punt final  
a la batalla de les famílies dels 319 alumnes.

EDUCACIÓ

M. BARAZA 
Barcelona

Alumnes de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet, a l’abril.

Ricard Cugat

u Els comerciants de la milla d’or de Barcelona van respirar tranquils ahir durant una esto-
na al contemplar la detenció de dues carteristes que actuaven als voltants de la botiga de 
Louis Vuitton, a la cruïlla amb Mallorca. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Es-
quadra van enxampar in fraganti dues dones que van reduir i van emmanillar en un no res. 

Carteristes sorpreses al passeig de GràciaC

+ elperiodico.com 
/es/fotos/ 

Ricard Cugat  
Barcelona

Gràcies per fer
de la lluita
contra el càncer 
la vostra causa

DIA DE LA COL·LECTA

BIZUM  
Amb el codi 11244

SMS AL 28014  
BARCELONA  (donació 1,20€*)

asociacioncontraelcancer.es

*Donació íntegra per a l’ONG. Servei de SMS per a la recaptació de fons en campanya de tipus solidari 
operat per Altiria TIC, www.altiria.com, i l’AEF, www.aefundraising.org. Hi col·laboren Movistar, 
Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable. En enviar l’SMS, consent que l’Associació Contra el 
Càncer tracti les seves dades amb la finalitat de gestionar les donacions i enviar-li les comunicacions 
oportunes. Política de privadesa a https://www.contraelcancer.es/es/politica-de-privacidad.

Mitjans col·laboradors

 B rce on

ssoci ció
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La Cimera Internacional Docent aposta per
"repensar" el paper dels professors a partir
de la pandèmia
El punt de partida del fòrum, en la seua dotzena edició després de l'última celebrada online en
2020 als Estats Units, és com poden els governs i sindicats docents anticipar-se als
desafiaments del futur i millorar l'equitat de l'alumnat. Les sessions giren sobre tres temes: el
potencial pedagògic de les tecnologies digitals, els sistemes escolars per a aconseguir
comunitats més inclusives i el paper de l'educació per a aconseguir un futur sostenible.

En la inauguració de l'esdeveniment, que acull aquest dijous i divendres el Palau de les Arts, la
ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha subratllat que "la presencialitat és fonamental" a les aules,
sobretot en les primeres etapes, i que "les noves formes d'ensenyament assajades en la
pandèmia han vingut per a quedar-se".

Açò sí, ha reconegut que l'educació a distància no pot substituir "els somriures entre alumnes i
professors" i que molts col·legis i alumnes van viure els confinaments amb dificultats per falta de
recursos. Per açò ha reafirmat la "necessitat imperiosa" de dissenyar polítiques educatives
basades en l'equitat.

Com a balanç, Alegria ha exposat que encara s'analitzen les conseqüències de la pandèmia en
l'àmbit educatiu i ha repetit el seu agraïment al "esforç heroic" dels professors per seguir
ensenyant a milions de xiquets confinats. "A Espanya estem especialment orgullosos: el seu
compromís i determinació va fer possible que la reobertura de les escoles fora molt ràpida", ha
proclamat.

De cara al futur ha advocat per potenciar l'educació en valors com la convivència democràtica, la
cura al planeta, la cohesió social i "per descomptat" la igualtat entre dones i homes. Són
objectius que ha assegurat que arreplega la "ambiciosa" reforma educativa que impulsa el
Govern, un projecte que ha defès davant els ministres i sindicats docents d'altres països
assistents al fòrum.

Després de reconéixer que aquesta reforma ha generat "un acalorat debat polític i social",
Alegria ha assegurat que arreplega moltes recomanacions d'institucions internacionals com
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i que el Govern vol
"seguir aprenent de les millors pràctiques".

Ha ressaltat a més la "intensa" modernització de la FP i la millora "substancial" de la formació
dels docents, tant en la universitat com al llarg de la seua carrera, com "el canvi més important
en la professió en els últims 40 anys". "Només amb un professorat motivat i ben format serà
possible el canvi educatiu que el nostre sistema necessita", ha confiat.

NO NOMÉS PASSAR AL DIGITAL

Per la seua banda, el secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann, ha animat a "aprofitar
aquest moment de recuperació" per a generar noves oportunitats per als jóvens, però ha fet notar
que l'educació "no solament es basa a passar al digital" perquè durant la pandèmia va haver-hi

https://www.20minutos.es/noticia/4998960/0/la-cimera-internacional-docent-aposta-per-repensar-el-paper-dels-professors-a-partir-de-la-pandemia/


aspectes negatius com el "cansament" de les pantalles o la falta de recursos.

"Hi ha pràctiques que s'han transformat més enllà de la crisi: hem de repensar el paper dels
professors per a veure de veres quin és el seu potencial a les escoles", ha exposat, i ha advocat
per millorar l'empleabilitat dels alumnes perquè "hi ha persones que acaben els estudis
secundaris i tenen problemes per a trobar treball".

I, després de defendre que el coneixement ajude un futur sostenible", el mandatari de l'OCDE ha
assenyalat que "els estudiants treballen en un món obert i les biblioteques no tenen el monopoli
de l'educació", ja que hui en dia també aprenen en les xarxes.

Com a presidenta de la cimera, Susan Hopgood ha apuntat que la pandèmia demostra que els
sistemes educatius més "resilients" van ser els que millor es van adaptar, però ha recordat que
encara "no ha acabat". "El futur dels nostres joves mai ha sigut tan important", ha advertit, ja que
"tot el pes recau en els xiquets".

Per açò ha afirmat que el repte és aconseguir que l'alumnat "seguisca sent optimista en el futur" i
no caiga en "el pessimisme, la desesperació i la ignorància". "Sabem que els estudiants
necessiten alguna cosa millor i nosaltres som el pont", ha insistit.

DOCÈNCIA EMPODERADA

En representació dels sindicats, el secretari general de la federació Education International,
David Edwards, ha assenyalat que a pesar de les crisis globals, "el poder i optimisme inherents
a l'educació sempre brindaran esperança". "La recuperació després de la pandèmia solament
tindrà lloc si centrem l'educació de qualitat", ha avisat, a més d'advocar per una docència
"empoderada" que impulse eixa transformació i per una aliança "sòlida" amb els governs.

En la seua intervenció, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha agraït que València aculla
aquest esdeveniment internacional en "temps disruptivos" davant els quals l'educació pot servir
de "ascensor social" per a projectar talent i "tancar el pas a perills del segle XXI" com el
populisme i l'antidemocràcia.

Puig ha apuntat assignatures pendents per a aquesta "dècada d'oportunitats", com garantir
l'educació universal perquè cada dia sense ella és un "fracàs global", vertebrar les societats ,
cosir les bretxes entre l'oferta i les necessitats laborals o digitalitzar la docència. Ha defès a més
la "consciència lingüística", recalcant que "el soroll interessat o la productivitat mal entesa" no
ha de distorsionar la necessitat d'aprendre diverses llengües.
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Aturades les obres d'ampliació de les escoles Eladi Homs i Baltasar
Segú de Valls
Contratemps important en les obres d'ampliació de les escoles Eladi Homs i Baltasar Segú  de Valls. Segons ha pogut saber TarragonaDigital, el
contracte existent per a l'execució dels dos projectes entre l’Ajuntament de Valls i l’empresa constructora ha quedat rescindit per incompliment. Per
aquest motiu, fa més de 10 mesos que les obres es troben aturades.

«L'empresa que estava executant les  obres  es troba en situació de fallida i a finals de l'any passat va deixar a mitges els treballs que se li havien adjudicat
en aquests dos centres», expliquen fonts municipals. De fet, en el cas del projecte d'adequació de l'habitatge del conserge per a usos docents a l'Eladi
Homs, havia d'estar enllestit a l'octubre de 2021, però ara només hi ha completada el  30% de l'obra.

Davant d'aquesta situació, des de l'Ajuntament de Valls asseguren que «s'estan ultimant els treballs tècnics per determinar tot el que queda pendent per
poder tornar a contractar una nova empresa que acabi les obres». En aquest sentit, segurament s'optarà per contractar-ho per via d'urgència amb l'objectiu
d'accelerar al màxim el procediment.

Inversió de 485.000 euros

A finals de 2020, el Departament d'Educació de la  Generalitat de Catalunya van tancar l'acord que havia de possibilitar les obres de millora
de les escoles de primària Baltasar Segú i Eladi Homs de Valls. El conveni de col·laboració ha permès avançar les obres, ja que ha estat el mateix
consistori l'administració que ha licitat i executat les obres.

L'acord representa una inversió de 485.000 euros i el Departament d'Educació n'assumeix fins a 456.000 euros, una aportació que s'efectua de manera
fraccionada a mesura que avancen les obres. Per la seva banda, el consistori es fa càrrec de les despeses corresponents a impostos i taxes municipals, així
com de les desviacions de costos o modificacions en el projecte.

| Cedida

Ampliació d'espais

Els projectes preveuen l'ampliació d'espais i la seva adequació en noves aules. Així, en els dos centres es preveu la reforma de parts de l'equipament com
els antics habitatges dels conserges, des de fa anys desocupats, que seran reconvertits per a ús docent. D'aquesta manera, es compensa la falta
d'espai que pateixen les dues escoles i, tant a l'Eladi Homs com al Baltasar Segú, es crearan dues aules noves.

En el cas del Baltasar Segú també s'ha previst la  reforma integral de la cuina, redistribuint espais i amb una instal·lació completament nova que permetrà
millorar molt el servei de menjador, ja que es podran preparar la totalitat dels àpats a la mateixa escola. En l'actualitat, el centre no compta amb una  cuina
equipada i el servei de menjador es realitza mitjançant càtering extern.

https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/alt-camp/aturades-obres-ampliacio-escoles-baltasar-segu-eladi-homs-valls-2022
https://tarragonadigital.com/tags/valls


La nova cuina i el seu magatzem tindran una superfície de més de 50 m2, en una actuació al Baltasar Segú  que també contempla millores a la zona
de terrassa  on s'hi instal·larà una pèrgola per protegir l'espai del sol.
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Projecte per fomentar el reciclatge i
l’economia circular entre els alumnes | Les
notícies i tota la informació del Baix
Llobregat i l'Hospitalet

 

Alumnes de quatre centres educatius de l’Hospitalet participen al projecte Remix The School
(Distributed), organitzat per FAB LAB Barcelona i el Consolat dels Estats Units a Barcelona, que
compta amb el suport del servei educatiu de Torre Barrina.

 

"Es tracta d’introduir els conceptes bàsics d’economia circular a través de les matèries
STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques), i l’aprenentatge actiu i
vivencial. D’aquesta manera també es fomenten les vocacions d’infants i joves en aquestes
disciplines", asseguren fonts municipals.

 

En el projecte participen l’Institut Escola Puig i Gairalt, de Pubilla Cases; l’escola Pare Enric
d'Ossó, de Bellvitge, i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), de la Florida, que atén
alumnat de dos centres del barri. Són quatre dels 10 centres de l’àrea metropolitana que

https://elfar.cat/art/40650/projecte-per-fomentar-el-reciclatge-i-leconomia-circular-entre-els-alumnes


participen en el projecte.  

 

El projecte Remix The School (Distributed) vol crear una plataforma per proporcionar
experiències maker, STEAM i d’aprenentatge actiu en els centres educatius. D’aquesta forma, les
escoles i els instituts poden aprofitar-la i incorporar-la al seu model pedagògic per donar
solucions imaginatives basades en el disseny, la cocreació i les tecnologies digitals als
problemes locals. Amb això, es vol crear una comunitat pràctica que comparteixi el coneixement
generat i sigui el començament d’un ecosistema sostenible, verd i creatiu en tot Catalunya.

 

El projecte es centra en les 7R del desenvolupament sostenible: reduir, reutilitzar, reciclar,
respectar, reparar, reflexionar i rebuig. La proposta convida l’alumnat a expressar-se artísticament
mentre dissenyen biomaterials amb residus d'aliments mitjançant tècniques artesanals i de
fabricació digital. "L'objectiu final del projecte és consolidar el pont entre escola i centre
creatiu. Aquesta relació vol transformar l'escola per fer-la més inclusiva, creadora,
col·laborativa i circular", expliquen des del consistori.
 
El projecte va començar el gener, amb una primera fase en la qual la FAB LAB Barcelona va
treballar amb els docents per donar-los la formació i les eines que després els permeten
desenvolupar les activitats a les aules.   

 

Els tres centres de la ciutat que hi participen es troben en diferents etapes del projecte. A l'Institut
Escola Puig i Gairalt treballen el projecte a les aules amb la complicitat de la comunitat educativa
(alumnat i professorat del centre, famílies...) i comerços de l'entorn. Tota la informació generada la
pengen en el web i en el canal Youtube del centre.  

 
A l'Escola Pare Enric d'Ossó l'equip docent treballa el projecte per traslladar-lo a les aules a
començament del curs vinent.

UEC de la Florida comença a posar en marxa la primera fase del projecte, d’anàlisi i definició
comptant amb una forta implicació dels professionals que estan al capdavant d’aquesta unitat.
 
A l’Institut Escola Puig i Gairalt participa l’alumnat de 1r i 2n d’ESO que, entre altres projectes,
han creat biomaterials amb resina de pi i restes orgàniques, han fet pastilles de sabó amb restes
d’oli i han fet cotó amb pinyols d’advocat.
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Un dels primers grups d’alumnes que va tenir l’escola El Farell. Es deconeix l’any en què es va fer la fotografia

Divendres, 13 de maig de 202240

Mig segle educant a Caldes

Caldes de Montbui

J.V.

L’escola El Farell, de Caldes, 
celebrarà, aquest dissabte el 
cinquantenari de la seva cre-
ació, l’any 1971. La celebra-
ció s’ha hagut de posposar un 
any arran de les restriccions 
per la pandèmia. “Volem que 
l’aniversari sigui obert a tot 
hom perquè l’escola ha estat 
molt arrelada al poble. Tot-
hom hi té algun vincle per-
què, qui més qui menys, o ha 
estat alumnes o té un fami-
liar que ho ha estat. Per això 
obrir la festa a tot el poble, 
però especialment a exalum-
nes i exmestres”, explica la 
directora, Dolors Codina.

Els actes començaran a les 
5 de la tarda amb una visita 
a l’escola. A les 6 hi haurà 
l’acte de caire més proto-
colari amb els parlaments, 
entre d’altres, de l’alcalde, 
Isidre Pineda, i el regidor 
d’Educació, Josep Busquets. 
També s’interpretarà l’himne 
de l’escola que es va crear 
fa cinc anys. I a continua-
ció començarà la part més 
festiva de la celebració amb 
exhibicions de les entitats en 
què els alumnes fan activi-
tats extraescolars de kàrate i 
música; una zona de zumba, 
a càrrec del Club Natació Cal-
des, jocs gegants i les actua-
cions de les colles de Gegan-
ters, Castellers, Bastoners i 
la colla infantil de Diables. 
Totes aquestes activitats es 
faran en paral·lel, al pati de 

l’escola, que es podrà visitar 
aproximadament fins les 8 
del vespre. A aquesta hora es 
farà el final de festa amb una 
batukada fins a l’escenari 
principal on mestres i exmes-
tres de música i familiars 
protagonitzaran un concert.

Durant la celebració també 
es podrà veure una exposició 
amb més de mil fotografies 
en què es pot veure l’evo-
lució històrica de l’escola, 
algunes de les quals cedides 
per famílies d’alumnes. I en 
un espai de la biblioteca es 
projectarà, durant tota la 
tarda, un vídeo d’unes sis 
hores de durada, fet amb els 

testimonis d’un centenar de 
persones que han tingut rela-
ció amb el centre. El vídeo 
quedarà penjat després a la 
web. Dolors Codina destaca 
que són testimonis interes-
sants. “Per exemple, expli-
quen quan es van començar 
a fer les classes en català i el 
reciclatge que van haver de 
fer els mestres. I demostren 
el sentiment d’estima que la 
gent té envers l’escola.”

L’escola El Farell va néixer 
l’any 1971, quan l’Ajunta-
ment va comprar els terrenys 
al carrer Buenos Aires i 
es va fer el primer edifici 
de cicle inicial, on es van 

instal·lar vuit grups que 
abans ocupaven l’edifici de 
l’actual centre cívic amb el 
nom d’Escuela Nacional les 
Cremades. L’escola va passar 
a dir-se Geógrafo Aparicio, 
que després es traduiria a 
la versió en català. El curs 
1974/1975 es va inaugurar 
l’edifici principal i el 1980 el 
darrer edifici, el d’educació 
infantil. L’any 1989, es va fer 
un procés participatiu en què 
els alumnes van poder votar 
per escollir el nom del centre 
i la proposta més votada va 
ser la que fa referència a la 
muntanya més emblemàtica 
del poble.

Lliçà d’Amunt celebra la Tapadalejada
Lliçà d’Amunt L’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt va celebrar dissabte a la 
tarda la XIII edició de La Tapadalejada, una ruta gastronòmica-esportiva amb 
bicicleta, fent parades a diferents avituallaments pel camí, que no s’havia 
pogut fer els darrers dos anys. La ruta era de 36,5km amb sortida a l’Ateneu, 
passant per Parets, la Roca i Granollers, amb sis parades on fer una tapa i una 
beguda servides pels membres de la Societat Gastronòmica de l’Aliança. L’en-
titat explica que hi van participar 230 ciclistes de totes les edats. Les inscripci-
ons costaven 15 euros per als socis i 20 euros per a la resta, amb una samarre-
ta inclosa. El recorregut va finalitzar tornant al punt inicial.

LA
IA

 P
ED

R
ER

O
L

Mollet celebra 
aquest dissabte 
la Fira de 
Cervesa Artesana

Mollet del Vallès

El parc de Can Mulà de 
Mollet acollirà aquest dis-
sabte la tercera edició de la 
Fira de Cervesa Artesana, 
organitzada pel Clan de la 
Penúltima de la colla dels 
Torrats. Hi participaran un 
total de 13 cervesers, com 
Hobac, Oriental Brewing Co, 
Tro Ales, Mas Malta, Bripau, 
Cornèlia o L’Escumatent, que 
ja havien participat en la pas-
sada edició. També hi haurà 
productors que hi seran 
per primer cop, com Espina 
de Ferro, Cerveses Quer, o 
Garage, una de les més reco-
negudes a nivell nacional. A 
més, per primer cop la fira 
comptarà amb un cerveser 
internacional, Juguetes Per-
didos, de l’Argentina.

Segona edició 
de la jornada 
animalista JAMMon, 
a Montornès
Montornès del Vallès

El Centre Juvenil Sputnik 
de Montornès serà l’escena-
ri, aquest dissabte a partir 
de les 12 del migdia, de la 
segona jornada animalista 
i mediambiental JAMMon. 
Fins a les 8 del vespre, s’hi 
faran concerts, tallers, una 
barbacoa vegana, una taula 
rodona amb representants 
de plataformes de defensa 
del territori, una desfilada 
de gossos en adopció i un 
mercat amb parades d’enti-
tats i projectes d’economia 
circular.

Una Fira de Sant Ponç amb compromís social

Mollet del Vallès La Fira de Sant Ponç de Mollet va celebrar aquest dijous 
la seva 40a edició a la Rambla, que es va omplir de parades amb produc-
tes fets pels usuaris de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 
(IMSD). Entre els articles que s’hi podien trobar, hi havia plantes, herbes 
de cuina, olis, infusions, mel, pastissos, pans de pessic, manualitats i bijute-
ria. La regidora de Serveis Socials, Ana Maria Díaz, va destacar que aquesta 
activitat “mostra el compromís de l’Ajuntament amb la integració i els drets 
de les persones amb discapacitat”. Enguany, la fira recuperava el seu format 
presencial després de dos anys fent-se telemàticament a causa de la covid.
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L’escola El Farell, de Caldes, celebra aquest dissabte el cinquantè aniversari 
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Ritme lent a les preinscripcions de les llars
d'infants a Reus tot i la gratuïtat d'I2
Tot i que algunes no han registrat cap inscripció, l'escola de bressol El Marfull recull ja més
demandes que places ofertades

Les escoles de bressol municipals van obrir el període de preinscripcions per al curs vinent el
passat dilluns i, fins ahir, s'han preinscrit 99 infants a les nou llars amb les quals compta
l'Ajuntament. A partir del curs 2022-2023, l'escolarització dels infants d'I2 serà gratuïta, ja que el
Departament d'Educació finançarà el servei escolar de 5 hores dels infants matriculats. Tot i això
en els dos primers dies, algunes escoles no han registrat cap preinscripció, mentre que l'escola
El Marfull ja ha superat les places que ofertava.

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament ha ofert 408 places per als tres cursos d'infantil, que són
I0, I1 i I2, de les quals 366 són places ordinàries i 42 per a necessitats especials. Per al moment,
les places per a I2 no són les més demandades, ja que s'han preinscrit 39 nens, mentre a I1
s'han preinscrit 49.

Pel que fa a les places d'I2, aquest any s'han ofert un total de 157, de les quals 11 són
reservades a necessitats especials. Pel moment, el centre que ha rebut més preinscripcions per
l'I2 és l'escola de bressol El Marfull, que, juntament amb L'Olivera i El Barrufet, són les llars que
ofereixen més places per a aquest curs. L'escola de bressol El Marfull, situada a la plaça Abat
Oliba, ha ofert 18 places d'I2, però la demanda ha superat l'oferta, ja que s'han preinscrit 21
infants. El mateix està a punt de passar a la llar L'Olivera i la Montsant, ja que les places que
oferien estan quasi assolides.

Per altre costat, l'EMB Lligabosc, Assumpció Cuadrada i La Ginesta, fins a les últimes dades
registrades, no han rebut cap sol·licitud per al curs dels infants de dos anys, encara que compten
amb 15, 27 i 18 places, respectivament. Les llars El Margalló, El Barrufet i Verdaguer compten
amb un registre de preinscripcions molt baix en tots els cursos. Les places oferides es calculen a
partir del cens d'infants que neixen a la ciutat i, un cop s'hagi vist la demanda que tenen, la
regidoria serà qui comunicarà a la Generalitat si falten places, però no està previst que
s'augmentin per al curs vinent.

Pel que fa a les places que es reserven a necessitats especials, cadascuna de les llars compten
amb un nombre molt petit, ja que, segons Daniel Recasens, regidor d'Educació de l'Ajuntament,
«en les escoles de bressol és molt complicat detectar aquestes necessitats, solen tenir una
detecció més tardana, però s'intenta conèixer al màxim totes les situacions».

Respecte a les dades de preinscripcions d'I2 i el seu possible augment per la gratuïtat del servei,
Recasens assegura que «creiem que és possible veure una afectació en les dades de
preinscripció, però tampoc de manera excepcional» i afegeix «ara tocarà veure la tendència, ja
que no tothom veu necessari l'acompanyament familiar».

Núria Jiménez, veïna de Reus i mare de dos fills, un de dos anys i un altre de deu mesos,
assegura a Diari Més que «a casa meva no ens podem permetre la llar d'infants dels dos nens.
Si l'I2 és gratuït, em puc plantejar deixar el fill gran a la llar i no dependre dels avis, és una ajuda
que anirà molt bé a tothom».

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2022/05/13/ritme_lent_les_preinscripcions_les_llars_infants_reus_tot_gratuitat_i2_122258_1092.html


Les inscripcions es poden dur a terme de forma telemàtica, que és la manera per la qual se
n'han realitzat més, o bé presencialment a l'escola escollida en primera opció o a l'Oficina
Municipal d'Escolarització. El termini de preinscripcions finalitza el pròxim divendres, i cal
destacar que les preinscripcions rebudes s'ordenaran segons la puntuació atorgada, no es tindrà
en compte l'ordre d'arribada.
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La 26a edició es complementarà amb una mostra de cronòmetres

La Fira del Rellotge de Sant Feliu 
reunirà una trentena d’expositors
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L’edició de l’any passat es va celebrar al setembre a causa de la pandèmia

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

La Fira del Rellotge de Sant 
Feliu celebrarà aquest diu-
menge la seva 26a edició a la 
plaça Josep Umbert. Hi parti-
ciparan una trentena d’expo-
sitors vinguts principalment 
d’arreu de Catalunya, tot i 
que també n’hi haurà d’altres 
punts de l’Estat espanyol com 
l’Aragó, Mallorca o Navarra, 
i de països com França. 
Entre els productes que s’hi 
exposaran hi ha rellotges de 
totes les mides, èpoques i 
condicions, però també com-
plements i components de 
rellotgeria. La fira es podrà 
visitar de 2/4 de 10 del matí a 
2/4 de 3 de la tarda.

La mostra recuperarà 
enguany el seu format i la 
seva data habituals després 

d’una 25a edició marcada per 
la pandèmia. Ara fa un any, 
la coronacrisi no tan sols va 
obligar els organitzadors a 
adaptar-se a les restriccions 
sanitàries vigents en aquell 

moment, sinó també a ajor-
nar fins a dos cops la fira, 
que es va acabar celebrant 
durant el mes de setembre.

“Estem molt contents de 
poder tornar a fer la fira 

seguint el calendari habitu-
al, després del contratemps 
de l’any passat. Som l’única 
mostra d’aquestes carac-
terístiques que es fa arreu 
d’Espanya, i els aficionats a 
la rellotgeria ja saben que 
el tercer diumenge de maig 
sortim al carrer”, apunta el 
president de l’Associació Fira 
del Rellotge, Josep Vilanova.

Paral·lelament a la celebra-
ció de la fira, el Museu del 
Rellotge acollirà una exposi-
ció de cronòmetres, amb una 
trentena llarga de peces cedi-
des per col·leccionistes tant 
de Sant Feliu com d’altres 
municipis catalans. “Cada 
any ens agrada destacar 
algun aspecte diferent del 
món del rellotge i exposar-
lo al Museu, i enguany hem 
optat pels cronòmetres”, 
explica Vilanova.

La fira Embruixa’t 
torna a Granollers 
35 anys després  
de l’última edició

Granollers

Els carrers Sant Roc i Santa 
Anna de Granollers acolliran 
aquest dissabte de 10 del 
matí a 2/4 de 9 del vespre la 
fira d’esoterisme Embruixa’t, 
que es tornarà a celebrar 35 
anys després de la seva últi-
ma edició. Organitzada per 
l’associació Del Rec al Roc, la 
mostra havia d’haver tornat 
el març de 2020, però es va 
suspendre per la pandèmia.

L’Excursió Popular 
de Mans Unides  
celebra la 39a edició
Granollers

L’Excursió Popular a benefici 
de Mans Unides celebrarà 
aquest diumenge la 39a edi-
ció. La caminada sortirà a 2/4 
de 9 de la Porxada i recorrerà 
15 quilòmetres. La inscripció 
és gratuïta i hi ha l’opció de 
comprar un esmorzar solida-
ri pel preu de 5 euros. L’orga-
nitzen l’Agrupació Excursio-
nista i l’Editorial Alpina.

De Verge de Montserrat a Bertí
La primera escola de l’Ametlla celebra el seu mig segle de vida

L’Ametlla del Vallès

J.V.

L’escola Bertí, de l’Ametlla, 
celebra el seu cinquantenari 
amb actes repartits en dues 
jornades, dijous i divendres 
d’aquesta setmana. Aquest 
dijous es va fer una celebra-
ció de caire més intern en 
què els més de 360 alumnes, 
de preescolar a sisè de Pri-
mària i els 29 mestres, es van 
desplaçar, caminant, fins a la 
masia de Can Xammar, on, 
durant tot el dia, cadascun 
dels cicles van portar a terme 

activitats relacionades amb 
una dinàmica diferent. Al 
migdia es van bufar les 50 
espelmes del pastís d’aniver-
sari i es van presentar el nou 
logo del centre, que també ha 
fet una samarreta commemo-
rativa. A les 4 de la tarda, els 
alumnes van tornar a l’escola 
per poder sortir, com cada 
dia, a 2/4 de 5.

Aquest divendres es farà 
una celebració oberta a tota 
la població. A partir de 2/4 de 
4 de la tarda, es podrà visitar 
l’escola i hi haurà animació 
i un concert al pati, amb la 

participació d’exalumnes, 
exmestres, l’Associació de 
Famílies d’Alumnes i l’ac-
tuació del grup Sardines en 
Llauna. 

La directora, Maite Gon-
zález, explica que l’escola 
Bertí, que va néixer amb el 
nom de Verge de Montserrat, 
és la primera que va existir 
al poble fins que es va cons-
truir l’escola Els Cingles, tot 
i que no es coneix del cert 
quan va obrir. “Hi ha alguna 
acta d’inspecció antiga, però 
no hi ha documents que ho 
acreditin. L’any que consta 

al Departament d’Educació 
com a creació de l’escola és 
el 1971”. L’any 1992, es va 
fer una votació per canviar 
el nom i l’escollit va ser el 
que fa referència al nom dels 
cingles que hi ha al terme. 
“Teníem clar que volíem 
canviar el nom i que no tin-
gués cap referència de caire 
religiós.”

La primera seu de l’escola 
Bertí va ser l’edifici moder-
nista de l’Ajuntament. L’any 
1978 van començar les obres 
a l’emplaçament actual, 
a l’Antic Camí de Caldes. 
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A l’esquerra, una foto de l’escola Bertí de fa uns quants anys; a la dreta alumnes i mestres durant la jornada de celebració que s’ha fet aquest dijous a Can Xammar

En alguna època, hi havia 
alumnes repartits entre els 
dos edificis i durant alguns 
anys l’escola va tenir alguns 
mòduls per poder acollir tots 
els alumnes. 

Les obres de construcció de 
l’escola van durar diversos 
anys i la inauguració no es 
va fer fins al 26 d’octubre de 
l’any 1991, amb la presència 
del llavors president de la 
Generalitat, Jordi Pujol; el 
conseller d’Ensenyament, 
Josep Laporte, i l’alcalde, 
Josep Garcia. 

“Aquesta celebració és un 
fet molt maco per al poble 
perquè moltes persones han 
passat per l’escola des de la 
seva obertura i, de fet, molts 
dels actuals alumnes són fills 
i fins i tot nets de persones 
que també havien passat per 
l’escola”, diu González.
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Els alumnes de l'Acadèmia Cultura formaran
part d'un nou institut escola | Les notícies i
tota la informació del Baix Llobregat i
l'Hospitalet

 

El Departament d’Educació ha confirmat la integració a la xarxa pública de l’Acadèmia Cultura,
el centre de la Torrassa que cessa com a centre de titularitat concertada de cara al proper curs
escolar. Els 300 alumnes formaran part d'un nou institut escola que ajudarà a donar resposta a
les necessitats d'escolarització de places públiques al districte. Així es va informar ahir en una
reunió entre Educació, la titularitat del centre i l’Ajuntament de l’Hospitalet.

 

Segons el departament d'Educació, "durant les darreres setmanes s'han mantingut
reunions i converses per poder dur a bon port l'acord arribat avui, i s'ha parlat i
acompanyat a les famílies durant el procés de preinscripció".

 

El Departament d’Educació i l’Ajuntament de l’Hospitalet estan acabant de definir les diferents
ubicacions possibles per al centre. La majoria de l’alumnat s’escolaritzarà el curs que ve en els

https://elfar.cat/art/40637/els-alumnes-de-lacademia-cultura-formaran-part-dun-nou-institut-escola


mòduls que actualment ocupa al carrer Mas l’Escola Ernest Lluch, que es traslladarà al nou
edifici del passatge Colom el proper curs. Com els mòduls del carrer Mas no són suficients per
acollir tots els estudiants, la Generalitat instal·larà uns altres per als alumnes d'infantil (P3, P4 i
P5) al solar cedit per l'Ajuntament al carrer Goya, cantonada amb Riera Blanca.

 

Al solar on hi ha ara els mòduls del carrer Mas, Educació preveu construir un nou institut escola
per acollir la totalitat dels alumnes de l'Acadèmia Cultura i que portarà el nom de Maria Miret.
Amb la integració a la titularitat pública, el departament mantindrà el professorat amb contracte
fix del centre i també la cohesió de tot el seu alumnat i de la seva comunitat educativa. El nou
institut escola tindrà una nova direcció i un nou equip directiu, funcionaris del departament.

 

"La flexibilització del decret de construcció de centres educatius públics, acordada pel
Parlament de Catalunya, ha obert la via a construir una nova escola al carrer de Mas, en
una superfície menor que la que marcava inicialment el decret, i a incorporar a la xarxa
pública l’Acadèmia Cultura”, va assegura ahir el director general de Centres Públics de la
Generalitat, Jean Marc Segarra, segons informa lhdigital.cat.

 

Paral·lelament, Generalitat i Ajuntament continuaran buscant solars adients a Collblanc-la
Torrassa per construir un altre centre públic al districte per pal·liar el dèficit de places.

 

El futur Institut Escola Maria Miret de Collblanc-la Torrassa serà el quart centre educatiu
d’aquesta modalitat a la ciutat, a més de l’Institut Escola Gornal, que va ser el primer, i el Pere
Lliscart i el Puig i Gairalt, tots dos a la zona nord de la ciutat.
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