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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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L’ANC clama a mig gas contra els 
pactes d’ERC amb el govern central

n Manifestació mida de butxaca 
de l’ANC per protestar per la refor-
ma del Codi Penal. Res a veure 
amb les multitudinàries mostres 
de força de les diades ni tan sols 
amb altres concentracions domi-
nicals de petit format. Potser la 
data triada, enmig d’un pont-
aqüeducte tampoc hi va ajudar. El 
cert és que els manifestants (4.500 
segons la Guàrdia Urbana i 10.000 
segons els organitzadors), entre 
els quals càrrecs de Junts i la CUP, 
van anar a totes a criticar ERC (es-
broncada més d’una vegada, al 
crit de «¡Fora el Govern!»), per ha-
ver negociat i acordat la deroga-
ció del delicte de sedició i l’aug-
ment de la pena mínima per a les 
condemnes de delictes de desor-
dres públics. 

«Ens han venut un diàleg fals», 
va clamar la presidenta de l’ANC, 
Dolors Feliu, al faristol situat a 
una desena de metres de la faça-
na del Palau de la Generalitat. 
«L’Estat ha fet una jugada per aug-
mentar la repressió sobre el mo-
viment independentista amb la 
connivència dels nostres repre-
sentants», va seguir, centrant la pi-
lota perquè els congregats xiules-
sin de nou la referència implícita 
als republicans. «Volem que qual-
sevol acció del nostre Govern 
s’encamini cap a la independèn-
cia, per això els vam votar, i no per 
arribar a pactes que miren d’ani-
quilar el moviment», va assenya-
lar. «El Govern i l’Estat estan 
d’acord a pacificar Catalunya per 
la via de la destrucció del movi-
ment. I no ho permetrem», va afe-
gir. 

La presidenta de Junts, Laura 
Borràs, present juntament amb el 
secretari general de la força, Jordi 
Turull, va assenyalar abans de 
l’inici que «tots els demòcrates» 
havien de fer front units contra 

aquesta reforma, en un atac sibil·lí 
cap a qui l’ha negociat. «Faig una 
crida a totes les forces indepen-
dentistes perquè anem juntes 
contra aquest atemptat als drets 
humans. S’està treballant perquè 
les esmenes que presentem a la 
redacció del delicte comptin amb 
el suport de totes les forces pro-
gressistes i, per descomptat, inde-
pendentistes», va dir Borràs. 

Ruptura independentista 
I és que la Diada de fa menys de 
tres mesos va sancionar de mane-
ra definitiva la ruptura interna de 
l’independentisme i, en certa ma-
nera, va anticipar la del Govern, 
que arribaria tot just un mes des-
prés. La d’ahir va ser la primera 
manifestació que organitza l’ANC 
després de la sortida de Junts del 
Executiu. Mig centenar d’associ-
acions van secundar l’acte (que va 
portar per lema «Cap pacte amb 

Espanya per empresonar-nos»), 
però entre les quals no hi figurava 
Òmnium Cultural, que si bé com-
parteix part de la protesta, va té-
mer que la manifestació pogués 
tenir un efecte encara més divisor.  

Més enllà de la guerra de xifres, 
l’observació directa del moment 
de l’inici de la manifestació, a les 
12.08 hores, marcava un Pla de 
Palau ple en el seu tram viari, és a 
dir, el passeig de Colom, i buit a les 
dues places que el flanquegen. 
Precisament, en un d’aquestes es-

pais va ser on un grup va simular 
la crema d’exemplars de la Cons-
titució el dia del seu aniversari.  

La resposta del Govern 
El Govern va defensar ahir que és 
«independentista» i que continua 
treballant per «avançar» cap a la 
secessió. «És important que tin-
guin clar que no som l’adversari, 
que no s’equivoquin», va avisar la 
portaveu de l’executiu, Patrícia 
Plaja, a l’ANC. L’executiu d’ERC 
demana unitat a totes les forces 
independentistes: «La manera 
d’avançar més de pressa i lluny i 
és que anem plegats. Cal sumar, 
no restar». Pel que fa a la reforma 
del codi penal, Plaja ha assegurat 
que els canvis en els delictes de 
desordres públics agreujats «no 
deixen a ningú en una situació pit-
jor de la que ja estava» i que la de-
rogació de la sedició és «un avenç 
important».

u Milers de persones es manifesten a Barcelona contra els canvis en el delicte de desordres públics 
u«Que tinguin clar que no som l’adversari, que no s’equivoquin, diu la portaveu de l’Executiu
XABI BARRENA. BARCELONA

Un moment de la manifestació, ahir, pel centre de Barcelona ACN

«La manera d’avançar 
més de pressa i lluny i 
és que anem plegats. 
Cal sumar, no restar», 
respon el Govern 

n El Tribunal Oral Federal núme-
ro 2 va condemnar ahir la vicepre-
sidenta argentina Cristina Fer-
nández de Kirchner a sis anys de 
presó per ser «autora penalment 
responsable» del delicte d’«admi-
nistració fraudulenta» en perjudi-
ci de l’Estat. Els jutges Jorge Gori-

ni, Rodrigo Giménez Uriburu i 
Andrés Basso van decretar també 
la seva «inhabilitació perpètua» 
per a exercir càrrecs com a part de 
la causa per corrupció en la gestió 
de l’obra pública a la província pa-
tagònica de Santa Cruz durant els 
seus Governs (2007-15). 

El fiscal Diego Luciani havia 

demanat 12 anys de presó contra 
Fernández de Kirchner, qui no ha 
renunciat a presentar-se com a 
candidata en les presidencials de 
l’any que ve.  

La sentència es coneix enmig 
d’una enorme eufòria pel mundi-
al de Qatar. La unanimitat en fa-
vor del seleccionat que condueix 

Leo Messi es trenca en parlar de 
Fernández de Kirchner. Per a la 
majoria dels peronistes, el partit 
al poder, ella és innocent i víctima 
d’un intent de proscripció. L’opo-
sició de dretes, per part seva, creu 
completament Luciani, a qui con-
sidera un capdavanter de la repú-
blica.

La justícia argentina condemna a sis anys de presó 
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
ABEL GILBERT. BUENOS AIRES

El Govern 
aprova ampliar 
la plantilla de 
professors en 
3.566 des del  
mes de gener

EFE. BARCELONA

n El Govern català va aprovar 
ahir autoritzar l’ampliació de la 
plantilla de personal docent del 
Departament d’Educació amb 
3.566 professors als centres edu-
catius públics des de l’1 de gener 
del 2023 per compensar la reduc-
ció d’una hora setmanal en l’ho-
rari lectiu del professorat. 

L’executiu català, es va reunir 
ahir malgrat coincidir amb la ce-
lebració del Dia de la Constitució, 
va acordar també que el Departa-
ment d’Educació convocarà una 
consulta pública sobre l’elabora-
ció d’un projecte de decret d’ori-
entació educativa per conèixer 
«l’opinió, la sensibilitat i les pro-
postes de la comunitat educativa 
i els diferents sectors implicats» 
en aquest àmbit. 

El Govern va assenyalar que 
l’ampliació de la plantilla de pro-
fessors en 3.566 docents «és fruit 
de l’acord d’Educació amb els sin-
dicats» del setembre per compen-
sar la reducció d’una hora lectiva 
setmanal en el professorat i es farà 
«d’acord als procediments regu-
lats en la borsa de treball de per-
sonal docent». Aquestes dotaci-
ons es distribuiran en 1.431 per a 
l’educació primària i els altres 
2.135 per a la secundària. 

Per demarcacions territorials 
de la conselleria d’Educació, la 
que disposarà finalment de més 
dotacions és Girona, amb 462,5, 
de les quals 195,5 seran per a pri-
mària i 267 per a secundària. El 
Consorci Educatiu de Barcelona 
comptarà amb 421 docents més, 
dels quals 167 el seran a primària 
i 254 a secundària, mentre que 
Lleida comptarà amb 253,5 dota-
cions, d’aquestes 107,5 a primà-
ria i la resta a secundària. Tarra-
gona ampliarà el nombre de pro-
fessors en 370, d’aquests 148,5 a 
primària i 221,5 a secundària. La 
demarcació de Barcelona Comar-
ques tindrà 998 (163 i 235, segons 
els cicles) i la de Terres d’Ebre, 
116,5 (46 i 70,5). El Baix Llobregat 
sumarà 387,5 dotacions noves 
(145,5 a primària i 275 a secundà-
ria); i Maresme-Vallès Oriental, 
419 (165,5 i 253,5). La Catalunya 
central en sumarà 287,5 (117 i 
170,5).

u La Catalunya central 
sumarà l’any que ve 287,5 
nous mestres, 117 a primària 
i 170,5 secundària
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Educació distribueix a les autonomies 331
milions per crear places públiques
d’educació infantil

El departament que dirigeix Pilar Alegría destina altres
partides per al reciclatge formatiu de professionals i
l’escolarització de nens ucraïnesos

El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí la distribució a les comunitats autònomes de 331
milions d’euros per a la creació de 21.794 places públiques i gratuïtes d’educació infantil
(0 a 3 anys, una etapa no obligatòria però que repercuteix positivament entre l’alumnat que la
cursa). A més de millorar l’equitat en el sistema educatiu, l’objectiu és també facilitar la
conciliació de les famílies, especialment d’aquelles amb menys recursos. «És una mesura
importantíssima per a moltes famílies d’aquest país. En primer lloc, perquè tots coneixem els
efectes beneficiosos que té l’escolarització primerenca dels nens i nenes. En segon lloc, això
ens permet fer passos efectius cap aquesta veritable conciliació familiar i laboral de moltes
famílies del nostre país, especialment d’aquestes famílies més joves. I en tercer lloc, la posada
en marxa d’aquestes places públiques en l’entorn rural és un dels principals pilars perquè les
famílies puguin triar viure en aquests municipis i assentar-hi els seus projectes de vida», ha
assenyalat la ministra d’Educació, Pilar Alegría, en la roda de premsa posterior a la reunió
ministerial.

Així mateix, i amb l’objectiu del reciclatge de molts professionals, les comunitats rebran 101
milions d’euros complementaris per portar a terme accions formatives dirigides a treballadors
empleats i aturats. Aquesta partida se suma als 846 milions aprovats el mes de maig passat per
a aquest mateix fi. Aquests fons, procedents dels pressupostos anuals del ministeri, aniran
dirigits a formació en certificats de professionalitat vinculada al catàleg nacional de les
qualificacions professionals, seguint les necessitats formatives del mercat laboral i d'acord
amb l’estipulat en la llei de Formació Professional.

Nens ucraïnesos

Notícies relacionades

Finalment, Educació ha destinat una altra partida de 13,5 milions d’euros per a l’atenció als
menors ucraïnesos escolaritzats a Espanya a causa de la invasió per part de l’exèrcit de
Putin. Fins ara, el sistema educatiu espanyol ha incorporat a les seves aules més de 30.000
ucraïnesos en etapes no universitàries. «Des del primer moment, d’acord amb les comunitats,
vam establir un compromís de col·laboració per sufragar les despeses d’aquests estudiants», ha
assenyalat Alegría després d’agrair a tota la comunitat educativa el seu «esforç i treball per en
un temps rècord atendre aquests nens, nenes i joves que van arribar a Espanya fugint de l’horror
de la guerra».

Els fons, que està previst que siguin de 70 milions el 2023, podran utilitzar-se per a contractació
de personal docent de reforç, de personal laboral i d’auxiliars de conversa; transport i menjador

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221205/ministeri-educacio-milions-educacio-infantil-publica-escolaritzacio-nens-ucrainesos-79587145
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20220409/maternidad-hijos-conciliacion-no-existe-entrevista-diana-oliver-13489552
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220310/escolarizacion-ninos-ucrania-cataluna-13346117


escolar; adquisició de material escolar i de mobiliari escolar; i adaptació i/o condicionament
d’espais per a aules ordinàries.
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Educació farà una consulta pública sobre
un projecte de decret d’orientació educativa
- La Manyana
El Departament d’Educació ha informat aquest dimarts el Govern que durà a terme la consulta
pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret d’orientació educativa. L’objectiu del
Departament liderat per Josep Gonzàlez-Cambray és obtenir informació per conèixer l’opinió, la
sensibilitat i les propostes de professors, alumnes i dels diferents sectors implicats i així
optimitzar el desenvolupament del marc normatiu. Amb aquest decret d’orientació educativa es
vol donar resposta a l’alumnat que acaba l’escolaritat obligatòria (ESO) sense una idea clara i
fonamentada d’allò que vol fer en el futur i també reduir les taxes d’abandonament i de fracàs
educatiu post obligatori.

Les línies d’actuació que el decret estructurarà i impulsarà són les següents: garantir una
orientació educativa adequada i accessible a tot l’alumnat del sistema educatiu de Catalunya;
articular les accions d’orientació de centre, integrades al currículum i com a activitats
complementàries, per acompanyar l’alumnat en la seva trajectòria; sistematitzar els processos
de transició entre etapes i el treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents
ensenyaments i etapes educatives; i contribuir a reduir el nombre d’alumnes en situació de
fracàs escolar i d’alumnes que no accedeixen o abandonen els estudis post obligatoris.

Juntament amb la consulta pública prèvia, s’han previst altres actuacions que permetran enriquir
el procés d’obtenció d’informació i l’anàlisi posterior: un qüestionari sobre l’orientació a
l’educació bàsica, amb la participació de recercadors universitaris i el suport del Consell
Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; un procés de participació ciutadana que permetrà
consultar aspectes específics de caràcter clau i estratègic per concretar la proposta de decret; i
grups de discussió amb experts, professionals i la comunitat educativa per poder fer una anàlisi
de caràcter qualitatiu de les dades del sistema i de la situació de l’orientació.

Finalment, el Departament d’Educació també realitzarà les seves aportacions mitjançant
reunions específiques de treball i participarà en la definició de tots aquells elements de
coordinació i articulació que preveu el decret.

https://www.lamanyana.cat/educacio-fara-una-consulta-publica-sobre-un-projecte-de-decret-dorientacio-educativa/
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El Ayuntamiento de Barcelona ha 
activado la tarifa plana, anunciada 
hace unas semanas, para aquellos 
contribuyentes que quieran pagar 
los impuestos con cuotas fijas 
cada mes. Las personas físicas que 
quieran acogerse se podrán dar de 
alta hasta el 10 de enero.

A la hora de calcular la cuota 
mensual de cada ciudadano, el 
Instituto Municipal de Hacienda 
tiene en cuenta los importes que 
el contribuyente pagó el año ante-
rior y los plazos con los que hizo 
efectivo los ingresos. Ahora bien, 
de cara a la tarifa plana se podrán 
solicitar un máximo de 11 cuotas 
y los importes de cada una tendrán 
que superar los 30 euros.

Los tributos que se incluyen en 
esta tarifa plana son los siguientes: 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), impuesto de circulación 
(IVTM), tasa de vados, tasa de te-
rrazas y tasa de residuos.

Cuota invariable
El importe de la cuota no variará 
en todo el ejercicio, excepto los 
meses de noviembre y diciembre, 
ya que durante estos meses ya se 
podrá calcular la deuda del año y 
se podrá ajustar. Si el ajuste es a 
favor de la persona contribuyente 

se realizará la devolución de ofi cio 
en la cuenta domiciliada de la ta-
rifa plana. Si no, se realizará un 
último cargo en cuenta. Al fi nal del 
ejercicio se calculará el importe de 
la cuota por el año siguiente y se le 
comunicará al titular por medio 
electrónico.

D.Fernández. BARCELONA

►El nuevo servicio del Ayuntamiento puede solicitarse hasta
el próximo diez de enero y distribuir el importe en once cuotas

Barcelona estrena tarifa 
plana para el pago de los 
impuestos municipales

al titular junto con la carta de pago 
de los tributos que tenga con deu-
da pendiente.

Las modifi caciones de cuenta 
corriente podrán notificarse en 
cualquier momento del año. 
Mientras que si se quieren realizar 
cambios en la periodicidad, debe-
rá comunicarse durante el período 
de alta del servicio y se aplicarán 
el siguiente ejercicio.

Esta iniciativa, en un primer 
momento, solo es accesible a las 
personas físicas. La previsión es 
que pueda ampliarse a las perso-
nas jurídicas en el futuro. Todas las 
comunicaciones se realizan de 
forma electrónica y las operacio-
nes se llevan a cabo a través del 
Portal de Trámites. Por este moti-
vo, es obligatorio estar dado de alta 
en el censo de notifi cación elec-
trónica. Por otra parte, se garanti-

En caso de que la persona con-
tribuyente se quiera dar de baja 
del servicio podrá hacerlo a través 
del Portal de Trámites y ésta se 
hará efectiva en el siguiente ejer-
cicio. Por otra parte, la devolución 
de un pago será motivo para dar 
de baja el servicio y se le notifi cará 

La tasa de terrazas es uno de los impuestos que se pueden abonar con tarifa plana

JESÚS G. FERIA

za el acceso seguro, ya sea vía cer-
tificado digital, ID Cat móvil o 
Clave PIN.

La tarifa plana fue una propues-
ta de Junts, entonces presidido por 
Elsa Artadi en noviembre de 2019. 
La formación entendía que este 
sistema implica un claro benefi cio 
para los ciudadanos, porque el 
pago es más cómodo al facilitar su 
planifi cación, sabiendo que cada 
mes se cobrará un recibo con la 
parte proporcional, y no necesario 
recordar el calendario fi scal. Tres 
años más tarde, el pasado mes de 
octubre, el pleno municipal fi nal-
mente daba luz verde al pago frac-
cionado de tasas municipales 
junto con las ordenanzas fi scales 
de 2023, que contemplan la con-
gelación de gravámenes y  man-
tienen la bonifi cación del 75% de 
la tasa de terrazas.

El Govern incorporará 3.566 docentes a centros educativos el 1 de enero

►«Nunca antes 
había habido tantos 
profesores en el 
sistema público»

La Generalitat aprobó ayer  am-
pliar la plantilla de personal do-
cente de la Conselleria de Educa-
ción con 3.566 docentes, que se 
incorporarán a los centros públi-
cos de Cataluña el 1 de enero de 
2023. «Nunca antes había habido 

profesorado que imparte el resto 
de la enseñanza de régimen ge-
neral y especial, 18.

Plaja destacó que estas incor-
poraciones «repercutirán positi-
vamente en la calidad de la edu-
cación y en la atención del 
alumnado».

El Govern, además, también  ha 
doblado el presupuesto destina-
do a las intervenciones en fosas 
de la Guerra Civil y el franquismo 
en Catalunya respecto al Pla de 
Fosses anterior, hasta alcanzar los 
5 millones de euros para la loca-
lización, recuperación y análisis 
antropológico y genético de res-

tos óseos humanos, según explicó 
la portavoz del Govern.

Las primeras intervenciones 
serán excavaciones en las fosas de 
Bovera (Lleida), donde se calcula 
que hay unos 40 soldados, y en la 
comarca del Berguedà (Barcelo-
na), donde las investigaciones 
apuntan a unos 35.

El plan, coordinado desde la 
Dirección General de Memoria 
Democrática de la Generalitat, 
estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2026 y tiene el objeti-
vo de identifi car restos y devol-
verlos a familiares o darles 
sepultura.

El programa también incluye el 
acompañamiento a familias du-
rante el proceso; devolver los res-
tos no identifi cados a los cemen-
terios de los municipios donde se 
han encontrado; señalizar las fo-
sas intervenidas, y sistematizar 
los protocolos de actuación, entre 
otras medidas.

Desde 2020 se han hecho 25 
excavaciones y se han registrado 
61 puntos, lo que ha permitido 
recuperar restos de 255 personas, 
una cifra menor que en el plan 
anterior (2017-2020), dentro del 
cual se recuperaron huesos de 
545 personas.

R.B. BARCELONA

tantos docentes en el sistema pú-
blico catalán», destacó la portavoz 
del Govern, Patrícia Plaja, en rue-
da de prensa posterior a la reunión 
semanal del Consell Executiu.

Esta medida es fruto del acuer-
do de la Conselleria con los sin-
dicatos educativos para reducir 
una hora lectiva a todos los do-
centes de Cataluña, y su distribu-
ción se hará en base a los proce-
dimientos regulados en la bolsa 
de trabajo de personal docente.

Así, los maestros de educación 
infantil y primaria impartirán 23 
horas semanales; los de educa-
ción de personas adultas, 20; y el 
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Contratación de 3.566 docentes para
compensar la rebaja de una hora lectiva
El Govern aprobó ayer la ampliación de la plantilla del profesorado catalán con 3.566 docentes
que se incorporarán a los centros educativos públicos a partir del 1 de enero del 2023. Este
aumento de personal se establece para compensar la reducción de una hora semanal en el
horario lectivo del profesorado, pactado con los sindicatos el pasado septiembre, con el fin de
finalizar el conflicto abierto y enquistado por el anuncio del avance del calendario escolar. El
Govern abrió una partida económica extraordinaria que permitió este incremento de plantilla
estructural.

No obstante, las direcciones de centros han lamentado que la medida llegue a mitad de curso
porque el hecho de que cada docente trabaje una hora menos a la semana en el aula implica
redefinir los horarios ya establecidos. Educació está trabajando con los centros para minimizar
los efectos.

Estas dotaciones se distribuirán en 1.431 docentes para la educación primaria y 2.135 para
secundaria.

Estas dotaciones se distribuirán en 1.431 docentes para la educación
primaria y 2.135 para secundaria

Con la implantación de este modelo, los maestros de infantil y primaria darán clase 23 horas
semanales, mientras que el resto impartirá 18 horas, a excepción de los docentes de educación
a personas adultas que harán 20 horas.

El Govern, por otro lado, ha dado luz verde al proyecto de la Conselleria d’Educació de
convocar una consulta pública sobre un nuevo decreto de orientación educativa para mejorar las
proyecciones de los alumnos y reducir la tasa de abandono.

En otro orden de cosas, el Tribunal Constitucional ha admitido que la asociación Escuela de
Todos se persone como causa en el proceso sobre la legalidad de las normas recientemente
aprobadas por la Generalitat sobre el catalán en la escuela.

https://www.lavanguardia.com/vida/20221207/8636200/contratacion-3-566-docentes-compensar-rebaja-hora-lectiva.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20220901/8496597/sindicatos-desconvocan-huelgas-escuelas-aceptar-propuesta-cambray.html
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El Gobierno destina 445 millones de euros a
Educación 0-3 años, escolarización de
alumnos ucranianos y a FP | Público
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha
aprobado este lunes más de 445 millones de euros, distribuidos entre las comunidades
autónomas, para Educación de 0-3 años; formación de trabajadores y desempleados; y
abordar la escolarización y atención de niños ucranianos que han llegado a España por la
guerra.

  Así lo ha anunciado este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar
Alegría, durante su intervención en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

 La primera partida, destinada a la escolarización de 0 a 3 años, es una transferencia de 331
millones de euros para poner en marcha 21.700 nuevas plazas, especialmente de niños de 1
y 2 años, a lo largo de este curso que se distribuirán entre las distintas comunidades autónomas.

Para la ministra de Educación y FP, esta es una apuesta "fundamental" desde varios puntos de
vista: los efectos positivos que tiene la escolarización temprana; hacer "más posible la
verdadera conciliación de muchas familias, con nuevas plazas públicas "de calidad y
gratuitas"; y también permite que en la España rural "muchas familias encuentren con estas
plazas la posibilidad de plantearse el poder generar un proyecto de vida en estos municipios".

La segunda transferencia es la formación de trabajadores. Estos fondos son de 101 millones de
euros, que se une a una primera transferencia realizada en mayo de 864 millones de euros, para
formar a trabajadores y desempleados. "Con esta formación vamos a posibilitar que esos
trabajadores puedan obtener su respectivo certificado de profesionalidad vinculado al catálogo
nacional de las cualificaciones profesionales", ha explicado Alegría.

La tercera partida es la destinada a atender a los 36.000 jóvenes ucranianos escolarizados
en España. Así, el Gobierno va a transferir a las comunidades autónomas para hacer efectivo el
gasto que hayan concurrido a lo largo del curso pasado escolar 13,5 millones de euros y ha
habilitado una nueva partida de 70 millones de euros para que pueda ser efectiva desde este
primer septiembre hasta final de curso de 2023, para asumir el coste que esta escolarización de
niños llegados de Ucrania se está realizando en los distintos territorios.

https://www.publico.es/sociedad/gobierno-destina-445-millones-euros-educacion-0-3-anos-escolarizacion-alumnos-ucranianos-fp.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm
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73 milions a educació infantil i atenció a
estudiants ucraïnesos | E.F | barcelona |
Societat | El Punt Avui
El Consell de Ministres va aprovar ahir la distribució de 72,8 milions d’euros a la Generalitat per
a la creació de places de primer cicle d’educació infantil, la posada en marxa d’accions
formatives per a treballadors ocupats i desocupats i l’atenció als estudiants ucraïnesos
desplaçats per la guerra. A proposta del Ministeri d’Educació, Catalunya rep 55 milions per crear
3.628 places públiques i gratuïtes per facilitar l’escolarització de 0 a 3 anys i millorar la
conciliació de dones joves i famílies amb menys recursos, 15 milions per a formació i 2,5 milions
per finançar l’escolarització dels nens ucraïnesos.

L’Estat preveu uns fons de fins a 70 a milions d’euros el 2023 per a les comunitats per atendre
els més de 30.000 estudiants ucraïnesos incorporats al sistema.

El punt polèmic al Consell de Ministres –celebrat en dilluns pel 44è aniversari de la Constitució–
és la designació de seus de fora de Madrid per a ens estatals de nova creació. En el cas de
l’Agència Espacial Espanyola, l’Hospitalet de Llobregat era una de les 21 ciutats candidates –
junt amb Tres Cantos (Madrid) i Elx– i la designada va ser Sevilla. En el cas de l’Agència
Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial, Barcelona era una de les 14 aspirants –
junt amb Leganés o Alacant– i la distingida va ser la Corunya. Es dona el cas que la capital
andalusa –amb Antonio Muñoz– i la ciutat natal d’Emilia Pardo Bazán –amb Inés Rey– tenen
alcaldes socialistes.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2227174-73-milions-a-educacio-infantil-i-atencio-a-estudiants-ucrainesos.html
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Alegría pide diálogo para la Ebau, aunque a
algunos les parezca "irreal" - Sociedad -
COPE
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha apelado hoy al diálogo y al consenso para sacar
adelante el nuevo modelo de la prueba de acceso a la Universidad (Ebau), aunque "a algunos
esto les pueda parecer algo irreal porque difícilmente han conjugado a lo largo de su vida
política el verbo dialogar".

En la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, Alegría ha subrayado que la decisión
de aplazar un año la implantación de esta prueba -en el curso 2027-2028 en vez del anterior- fue
pedida la semana pasada por quince comunidades para ayudar a profesores y alumnos a
adaptarse a los cambios, teniendo en cuenta que coincide además con la puesta en marcha de
la Ley Celaá (Lomloe).

Solo Castilla y León y la Comunidad de Madrid no respaldaron la demanda del resto de
territorios.

Este aplazamiento -ha añadido la ministra- favorecerá la puesta en marcha de la nueva
selectividad para que se haga "de forma gradual y "correcta".

Ha añadido que su Ministerio entiende el diálogo como "una herramienta esencial para poder
llegar a consensos", porque "en la vida como en la política es importante llegar a acuerdos, pero
me atrevería a decir que en Educación es imprescindible".

"Entiendo que a algunos esto les puede parecer algo irreal porque difícilmente han conjugado a
lo largo de su vida política el verbo dialogar, pero creo que es importante si queremos llegar a
consensos que nos sentemos con las comunidades autónomas, universidades" y el resto de
actores del sistema para formular una nueva Ebau.

Hace unos días, el Partido Popular anunció que no se volvería a sentar en los grupos de trabajo
formados para dar forma a la nueva prueba de acceso a la Universidad al entender que no se
tienen en cuenta ninguna de sus aportaciones y peticiones, entre ellas que haya una Ebau única
para toda España.

El documento que presentó Educación el pasado 27 de julio con sus ideas acerca de cómo
podría ser la prueba ha sido cuestionado por la Real Academia de la Lengua, la Red Española
de la Filosofía y profesores que participan en la elaboración de estos exámenes, entre otros.
EFE

msr-oli/aam

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/alegria-pide-dialogo-para-ebau-aunque-algunos-les-parezca-irreal-20221205_2435294
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Los cambios en la forma de dar clase que
pocos profesores entienden: “A la mayoría
nos suena a chino” | Educación | EL PAÍS
Hay 50 profesores en un aula de Cuenca.

—“¿Alguien quiere presentar la situación de aprendizaje que ha preparado?”, les pregunta el
docente que dirige la clase.

Silencio.

—“Si no hay voluntarios, tendré que elegir a uno…”, advierte.

Una de las muchas profesoras que está pensando que ojalá no la elijan se llama Esther Visier,
da clase de inglés en un instituto de la ciudad y, como la mayor parte de los compañeros que la
acompañan en el aula, aún no tiene claro qué son las denominadas “situaciones de
aprendizaje”, una pieza central en la nueva forma de enseñar por competencias ―que según la
ley de educación debería estar aplicándose desde septiembre en todos los cursos impares―, y
el tema sobre el que gira el taller de formación organizado por el Ministerio de Educación en el
que la docente participa esta tarde extrañamente cálida de noviembre. Visier no cree que se
trate de un problema suyo: “La mayoría de los profesores no tienen ni idea. Lo de las situaciones
de aprendizaje les suena a chino”, dice. Lo mismo opinan los principales sindicatos y
asociaciones de docentes. “En general, el 90% de las plantillas están aprendiendo ahora a
hacer este tipo de cosas”, calcula Vicent Mañes, presidente de la federación de directores de
colegios públicos Fedeip. “Hay muchísimo desconocimiento”, coincide Francisco García,
secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras, “el principal déficit de la Lomloe es la
formación del profesorado, una responsabilidad compartida entre el ministerio y las
comunidades autónomas”. Ese retraso en el despliegue efectivo de los cambios que implica la
Lomloe es la causa profunda de que el Gobierno decidiera la semana pasada aplazar un año la
implantación de la nueva selectividad.

Una clase en el instituto Músic Martí i Soler de Mislata (Valencia).Mònica Torres

http://www.elpais.com/educacion/2022-12-06/los-cambios-en-la-forma-de-dar-clase-que-pocos-profesores-entienden-a-la-mayoria-nos-suena-a-chino.html
https://intef.es/jornadas-nacionales-sobre-el-modelo-curricular-competencial-e-inclusivo/
https://elpais.com/educacion/2022-12-02/la-nueva-selectividad-se-retrasa-un-ano-y-la-prueba-de-madurez-valdra-menos.html


¿Qué son esas llamadas “situaciones de aprendizaje”, que ni la profesora Esther Visier de
Cuenca ni muchos de sus colegas en toda España acaban de entender? Los escenarios donde
se concreta el aprendizaje por competencias: un conjunto de tareas que obligan a los alumnos a
utilizar los conocimientos que han adquirido en clase para resolver un problema, explica Javier
López, profesor de Geografía e Historia en Madrid y formador de docentes.

Vincular el aprendizaje a la realidad

Un ejemplo, que pone Mariángeles Gil, profesora de Matemáticas en Logroño, ayuda a verlo.
Una situación de aprendizaje de matemáticas para alumnos de primero de la ESO (12 años) en
el actual contexto de subida de precios podría tener como finalidad que los chavales aprendan
qué significan los porcentajes que aparecen en los folletos publicitarios de los supermercados
con ofertas de alimentación. “No es lo mismo que ponga ‘segunda unidad -70%’ que ‘segunda
unidad al 70%’. En el primer caso, el descuento es del 70% y en el otro, del 30%. A los adultos
puede parecernos evidente, pero ellos tienen que aprenderlo”. Los folletos, prosigue, también
pueden servir para analizar otras estrategias publicitarias. “Como que se anuncie un descuento
del 20% si compras 16 unidades, lo cual puede estar bien si compras, por ejemplo, cajas de
leche, que tienen una fecha de caducidad larga, pero si son 16 kilos de mandarinas,
seguramente no vale la pena”.

La misma situación de aprendizaje puede relacionarse con otras clases, afirma Gil: “Puedo
hablar con la profesora de Lengua y que analicen qué información, qué palabras utiliza la
publicidad para inducirnos a comprar. O con el de plástica, para que analice por qué muchos de
estos anuncios están en rojo, qué tiene el rojo, y que hagan un análisis de los colores y el
diseño de los folletos”.

Se puede ir más lejos: la docente puede pedir a sus alumnos que comprueben si los descuentos
suelen ofrecerse en alimentos perecederos, que averigüen cuánto ingresan los agricultores por
un kilo de calabacines (un dato que puede encontrarse en internet) y vayan después al
supermercado de su barrio a ver cuánto les piden a ellos.

“En una instrucción descontextualizada, les podría decir: si algo vale 30 céntimos y después
vale 2 euros con 90 céntimos, ¿qué porcentaje de subida ha habido? Pero creo que de la
primera forma lo entienden mejor, porque le están viendo un porqué. Y además les haces
reflexionar sobre qué significa que un agricultor reciba determinada cantidad, o si es mejor
comprar productos de temporada de proximidad o importarlos. A través de un simple análisis de
porcentajes estás trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les estás haciendo ser
corresponsables de lo que compran, y podríamos hablar de por qué han subido ahora los
precios, podríamos calcular el IPC...”.

Las situaciones de aprendizaje deben estar conectadas con la realidad, en un sentido amplio. Y
lo normal es que duren varias sesiones (días de clase), parte de las cuales pueden consistir en
clases magistrales o de instrucción directa. Los conocimientos no dejan de ser con la Lomloe la
base de todo lo demás. Gil, que también imparte formación a docentes, añade que las
situaciones de aprendizaje deben tener una finalidad clara: “Tengo que saber qué quiero que el
alumnado aprenda con ellas”.



Ausencia de formación para los formadores

El desconocimiento general de los profesores hacia las novedades pedagógicas de la Lomloe
se debe a la ausencia de programas masivos de formación y a una cuestión de tiempos. La ley
entró en vigor a principios de 2021. Y los decretos de currículo ―que desarrollan la ley
especificando qué tienen que aprender los alumnos en cada asignatura― han sido aprobados
por el Gobierno y las comunidades autónomas a lo largo de 2022, en algún caso con el actual
curso ya empezado. Cuando hicieron la Lomloe, los responsables del Ministerio de Educación
ya sabían que los plazos de implantación detallados en la ley irían muy justos. Decidieron
hacerlo así ante el riesgo de que, si optaban por un despliegue más lento y en 2023 cambiaba el
gobierno, el nuevo ejecutivo paralizase la implantación de la Lomloe hasta lograr aprobar su
propia norma.

El calendario rápido, en cambio, que prevé completar la implantación de la Lomloe en
septiembre de 2023 con su extensión a los cursos pares, hace mucho más difícil dicho
escenario, porque hará casi inevitable que un cambio de normativa requiera varios años para
ser efectiva. Lo que a su vez eleva las posibilidades de que, aunque el nuevo gobierno
modifique otras cuestiones, el giro educativo competencial, por el que ha optado la mayoría de
países desarrollados, permanezca.

Profesores con estrés

Los plazos fijados están obligando a miles de profesores a hacer algo parecido a reparar un
avión en pleno vuelo. O, en palabras del secretario de Enseñanza de CC OO, a trabajar “con
mucho estrés”. La consecuencia es que, en buena parte de los centros, la nueva forma de
enseñar no se está materializando, lamenta María Capellán, presidenta de la federación de
asociaciones de padres de alumnnos Ceapa: “Por un lado era previsible, por el ritmo al que se
ha ido aprobando todo. Pero por otro, si desde el año pasado se sabía cómo tenía que funcionar
la Lomloe, deberían haber preparado al profesorado antes, no esperar al último momento”. Los
responsables del Ministerio de Educación afirman, por su parte, que estas transiciones siempre
duran varios cursos y que numerosos centros ya estaban familiarizados con la enseñanza por
competencias.

Amparo Jiménez, profesora de Biología en el instituto Músic Martí i Soler de Mislata, en
Valencia, está de acuerdo en que las recetas de la Lomloe son similares a lo que muchos
docentes venían aplicando con otros nombres: “Al final esto va de que tienes que emocionar a
los niños con algo, porque si no, no les interesa lo que es una célula”.

Las situaciones de aprendizaje se asemejan a metodologías activas como el aprendizaje por
proyectos y por retos, y con el aprendizaje servicio (que persigue mejorar el entorno social de la
escuela), coincide Mariángeles Gil. La maestra concluye: “Antes, el foco estaba puesto en la
enseñanza: el profesor daba una clase magistral, los alumnos tomaban apuntes y luego se
examinaban. Ahora, el foco se pone mucho más en el aprendizaje: en el alumnado resolviendo
problemas, retos, proyectos. En qué quiere el profesor que los alumnos aprendan y en cómo lo
van a hacer a través de ese conjunto de actividades”.

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

https://elpais.com/educacion/2022-03-28/el-retraso-en-aprobar-el-gran-cambio-en-la-ensenanza-dispara-la-preocupacion-en-los-centros-no-podemos-avanzar-casi-nada.html
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://www.facebook.com/elpaiseducacion
https://twitter.com/elpaiseducacion
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/388
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El Constitucional estudia la petición de
1.643 familias para garantizar el 25% de
castellano en las aulas | Cataluña

El Constitucional estudia la petición de
1.643 familias para garantizar el 25% de
castellano en las aulas
Actualizado Martes, 6 diciembre 2022 - 11:54

El tribunal estudia el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de la Generalitat para
mantener el catalán como lengua vehicular

Manifestación Escuela de Todos en Barcelona en septiembreMUNDO

Justo un año después del acoso que sufrió una familia de Canet de Mar por conseguir la
escolarización de su hija fuese un 25% en castellano, medida que se mantiene por el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pese a la petición de la Generalitat para suprimirla, el
debate lingüístico en las aulas catalanas sigue judicializado. El Tribunal Constitucional empezó
con la tramitación de la cuestión de

inconstitucionalidad planteada por el TSJC contra el decreto ley de la Generalitat que fija los
criterios aplicables para elaborar y aprobar proyectos lingüísticos en los centros educativos así
como la ley aprobada por el Parlament, con votos a favor de ERC, JxCat, PSC y 'comunes',
sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Estas normas están pensadas para eludir la aplicación del 25% de castellano en las aulas que
fijó el TSJC y que el Supremo refrendó hace más de un año. Sin embargo, la Generalitat
presentó recursos hasta la elaboración de la nueva legislación educativa. Ante esta situación, el
TSJC acordó en julio elevar una cuestión de inconstitucionalidad ya que consideraba que el
hecho de que el catalán se considerase vehicular y el castellano curricular podía vulnerar la
Constitución.

De esta forma, el Constitucional estudia si el Govern ha pretendido esquivar la orden del TSJC
con las nuevas leyes educativas. Dentro de este proceso, el pasado 7 de noviembre de 2022 el
Boletín Oficial del Estado publicó que todos los que se consideren afectados por este recurso
presenten sus alegaciones.

Uno de ellos fueron los representantes de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña
(AEB), que actúa en nombre de las 15 entidades que forman la plataforma Escuela de Todos así
como las "1.643 familias que confiaron en nosotros", según la asociación. El Constitucional ha
aceptado esta personación y concede a la AEB "quince días para que formule las alegaciones
que estime convenientes".

https://www.elmundo.es/cataluna/2022/12/06/638f1f1d21efa04e4b8b4574.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2022/09/29/63355c6a21efa0e9358b45b8.html


La entidad recordó en su petición al Constitucional que ya fue parte en el procedimiento seguido
por el TSJC y que en marzo pasado compareció en el alto tribunal catalán para "instar a la
ejecución forzosa" de la sentencia que obligaba a aplicar el 25% a todo el sistema educativo
catalán. La normativa de la Generalitat y el Parlament, que ahora dirime el Constitucional sobre
si vulnera la Carta Magna, se hizo para blindar la inmersión lingüistica que sigue en vigor.

Conforme a los criterios de

Saber más

https://www.elmundo.es/em/codigo-etico.html
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I. MIRANDA 
MADRID 

Bruselas da un paso más para tener pro-
ductos «libres de deforestación» en la 
Unión Europea. El Parlamento Euro-
peo adoptó ayer un acuerdo preliminar 
sobre una nueva ley que vete las impor-
taciones de ganado, cacao, el café, acei-
te de palma, soja y madera, así como sus 
derivados como el cuero, el chocolate o 
muebles, si proceden de zonas que an-
tes eran bosque y se hayan destruido 

para obtener estos productos, un pro-
blema que normalmente afecta a paí-
ses como Brasil, Indonesia, Argentina 
o Paraguay.  

Además de estos productos, que son 
los que  se habían planteado en la pro-
puesta inicial que la Comisión Europea 
presentó en noviembre de 2021, los eu-
rodiputados añadieron finalmente otros 
como el caucho, el carbón vegetal, los 
productos de papel impreso y una serie 
de derivados del aceite de palma.  

El texto deja la responsabilidad a las 
empresas, que deberán presentar una 
declaración de «diligencia debida» so-
bre que los productos que comerciali-
zan en la UE no han sido obtenidos cau-
sando deforestación y degradación fo-
restal en ninguna parte del mundo 
después del 21 de diciembre de 2020.  

Sin embargo, no implica que vaya a 
desaparecer el café de Colombia o el cho-
colate de Costa de Marfil. No habrá prohi-
bición de ningún país ni de ningún pro-
ducto básico, aunque en la práctica las 
empresas no podrán vender los produc-
tos sin esa declaración. Además, debe-
rán verificar que se cumple la legisla-
ción del país de producción, incluida 
aquella referida a los derechos huma-
nos «y que se hayan respetado los de-
rechos de los pueblos indígenas intere-
sados», explicó ayer el Parlamento Eu-
ropeo mediante un comunicado. 

También se apuesta por «una defi-
nición más amplia» de degradación 
forestal que incluye la conversión de 
bosques primarios o bosques que se 
regeneran naturalmente en plantacio-
nes forestales u otras tierras boscosas 

y la conversión de bosques primarios 
en bosques plantados. 

La Comisión establece plazos de ac-
tuación en el seguimiento de la nor-
ma. Así, en un máximo de un año tras 
su entrada en vigor, estudiará si am-
plía el ámbito de aplicación a otras tie-
rras boscosas. A los dos años, analiza-
rá extender el alcance a otros ecosis-
temas,  incluidas las tierras con altas 
reservas de carbono y con un alto va-
lor de biodiversidad, así como a otras 
materias primas. Pero además plan-
tea que en algún momento se pueda 
obligar a las instituciones financieras 
a que solo den servicio a sus clientes 
cuando consideren que el riesgo de 
que sus servicios provoquen defores-
tación sea prácticamente inexistente. 

Multa a las empresas 
Las autoridades competentes podrán 
acceder a la información relevante que 
proporcionen las empresas, como las 
coordenadas de geolocalización para 
realizar controles mediante, por ejem-
plo, herramientas de monitoreo sate-
lital y análisis de ADN para verificar 
de dónde provienen los productos. La 
Comisión clasificará a los países en 
riesgo bajo, estándar o alto. El incum-
plimiento podría acarrear multas de 
hasta el 4% del volumen de negocio 
que tenga la empresa en el país miem-
bro donde se detecte.  

El objetivo es reducir la contribu-
ción de la Unión Europea al cambio 
climático y a la pérdida de diversidad 
a nivel mundial. En los últimos 30 años 
el mundo ha perdido 420 millones de 
hectáreas de bosque, una superficie 
mayor que la Unión Europea, impul-
sada por el comercio internacional de 
productos agrícolas y ganaderos. Se-
gún cálculos de WWF, el consumo de 
la UE fue el responsable del 16% de la 
deforestación en 2017, con 203.000 hec-
táreas. Esto la coloca por detrás de Chi-
na, pero por delante de India, EE.UU. 
y Japón.

Europa veta la importación de 
productos que causen deforestación

∑ Las empresas no 
podrán vender café o 
cacao si su producción 
ha destruido bosques

ESTHER ARMORA   

La Asamblea por una Escuela Bilin-
güe (AEB) tendrá voz en la causa abier-
ta en el Tribunal Constitucional (TC) 
para decidir sobre la inconstituciona-
lidad de la ley y el decreto ley aproba-
dos por el Govern con el fin de bloquear 
la aplicación de la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Catalu-
ña (TSJC), de diciembre de 2020, que 
obliga a impartir al menos un 25 por 
ciento de clases en castellano en todo 

el sistema educativo.  
En su respuesta a la solicitud de la 

AEB, con fecha del 2 de diciembre, el 
TC admite la personación en el proce-
so de la entidad, en representación de 
las 15 asociaciones que integran la pla-
taforma Escuela de Todos y de las 1.643 
familias que la han apoyado durante 
la lucha para lograr la aplicación de la 
sentencia. La entidad, que preside Ana 
Losada, solicitó la personación en la 
causa el pasado noviembre y en su es-

crito de petición recordó al Tribunal 
que la asociación ya instó el 30 de mar-
zo de 2022 ante el TSJC a la ejecución 
forzosa de la sentencia y en mayo de 
2022 el alto tribunal catalán le reco-
noció la legitimidad para reclamarla. 

Ahora, tras ser admitida por el TC 
como personada, la AEB tiene hasta 
el próximo 28 de diciembre para pre-
sentar sus alegaciones, que, según ha 
avanzado en declaraciones a ABC su 
presidenta, Ana Losada, ya está elabo-
rando «en colaboración con expertos 
en derecho constitucional de toda Es-
paña para que el documento esté lo 
más armado posible«. Losada confía 
en que la Justicia les dé la razón y se 
desbloquee la aplicación de la senten-
cia».

La AEB tendrá voz en la causa 
abierta por el 25% de castellano

TC

Un área deforestada y quemada en la región del Amazonas, en Brasil, uno de los países más afectados  // AFP

Las compañías también 
deberán verificar que  
la producción de los bienes 
que vendan respete  
los derechos humanos

HIGARSA AUTOMOCIÓN, S.A.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la

Ley de Sociedades de Capital se convoca junta de

accionistas a petición de don Manuel Eladio, don

José Ignacio García García y doña Aurora González

Martín, en representación de la entidad “Inversores

Agrupados Jotauvege SL”, a quienes se encomienda

expresamente que lleven a cabo lo dispuesto por el

registrador mercantil de Madrid.

Sociedad: “Higarsa Automoción SA”.

Lugar: Notaria de don Francisco Consegal García,

calle Serrano, 41-planta 1ª de Madrid.

Día: 16 de enero de 2023 a las 16:30 horas, en pri-

mera convocatoria y al día siguiente a la misma hora

en segunda convocatoria.

Orden del día: Nombramiento de nuevos consejeros.

Actuará como presidente la entidad “InversoresAgru-

pados Jotauvege SL”, debidamente representada, y

como secretario el accionista don José Manuel Gar-

cía Estrada.

Madrid, 23 de noviembre de 2022. El registrador mer-

cantil XVI, D. Ignacio Palacios Gil de Antuñano.
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Alertapolicialper revengesmortalsentre
bandes, cadavegadaambmésmenors
Un tret sega la vida d’un altre jove de 15 anys aMadrid: ja són 5 crims aquest any

Elnegrebalançd’aquest 2022
! Aquest2022quedaràmar-
catennegrealcalendari
coml’anyenquèvatornara
repuntar laviolènciamés
cruaentre lesbandes juve-
nils, ambespecial incidència
aMadrid.Vaserelmateix1
degenerquanunabaralla
entrebandesvadeixarun
mort—unequatoriàde19
anys—desprésderebre
diversesganivetadesaVilla-
verde.Unaltre jovevaresul-
tar tambéferitdegravetat.
Elprimercapdesetmanade
febreresvaviureunanit
letala lacapital.Dos joves

vanmorir i tresmésvanser
feritsdesprésquehihagués
cincbarallesentremembres
debandes.Und’ells,de15
anys,vamorirdessagnata la
vorad’unaconegudadisco-
tecadesprésderebreuna
ganivetadaaplecor.L’altre,
de25anys,vamorirdesprés
derebrediversoscopsde
matxet.Laquartavíctima
mortaldesdeprincipis
d’anyvaserdesprésd’un
emboscadaplanificada.Un
jovede18anysvarebre
diversespunyaladesalpit i a
l’esquena.

5#$%!%4&3"2$ ,*((*'&%*

L’entrenadoripresidentdelClub
AtletismeCambrils, PereF.B., en
llibertat amb càrrecs després de
ser detingut fa una setmana per
un presumpte cas d’abusos se-

xuals a menors, és professor de
primària a l’Escola Miramar de
Vila-seca (Tarragonès). L’inves-
tigat, de 60 anys, ha sol·licitat la
baixa laboral, segons confirmen
fonts del Departament d’Edu-
cació, per la qual cosa no conti-
nuarà en contacte, com a mínim

L’entrenadord’atletisme
investigatperabusosa
nenesésmestredeprimària

de moment, amb els alumnes.
El Departament d’Educació

està investigant el cas i fins ara
“haconstatatquenohihacapde-
núncia de cap alumne ni família
del centre educatiu”. Per si fos
necessària la seva intervenció,
preventivament, la Generalitat
posaadisposiciódeladireccióde
l’escola el suport de la unitat de
suport a l’alumnat en situació de
violència (USAV).
Entre les mesures cautelars

imposades pel jutge que investi-
gael cas, el titulardel jutjatd’ins-
trucciónúmero3deReus,hihala
prohibició d’acostar-se a menys

de 500metres de les noumenors
denunciants,aixícomdelapossi-
bilitatdecomunicar-seambelles
iacostar-seales instal·lacionsdel
Club Atletisme Cambrils, on es
cometien presumptament els to-
caments sexuals.

ElsMossosd’Esquadravande-
tenirdimarts l’entrenadord’atle-
tisme,amb30anysdetrajectòria,
després que nou noies menors,
de 12 a 15 anys, denunciessin els
fets;vasortirenllibertatambcàr-
recs un dia després. Segons les
declaracions de les nou menors,
coincidents, l’investigates tanca-
va ambcadaunad’elles, tots sols,
enunasaladelesinstal·lacionsde
la pista d’atletisme municipal de
Cambrils i aprofitava sistemàti-
cament un suposat exercici per
reforçar els turmells per fregar
els genitals contra els cossos de
lesmenors."

El preparador, en
llibertat amb càrrecs,
ha tramitat la baixa, i
per tant no estarà en
contacte amb nens

EfectiusdelSamurvanintentarreanimarsenseèxitdurant40minutselnoiagreditcapales23h,abans-d’ahira lanit,alcarrerd’Angosta
*)('&(%$#"2!"1'#1 0 */*
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El jove de 15 anys assassinat a
boca de canó en un parc deMa-
drid estava “marcat” pels Do-
minican Don’t Play (DDP), la
banda llatina enemiga de Los
Trinitarios, a què presumpta-
ment pertanyia el menor mort.
Si es confirmés aquesta princi-
pal hipòtesi que estudia la Poli-
cia, seria el cinquè crim que
perpetren membres de bandes
a la Comunitat de Madrid el
2202. Una xifra quemanté acti-
ves totes les alertes, tot i que el
que preocupa –aquesta vega-
da– és l’arma de foc emprada
per a la revenja, ja que aquestes
bandes solen saldar comptes a

cop de matxet. L’assassinat
perpetrat per un jove encaput-
xat ha tornat a posar sobre la
taula dos temes que porten de
cap la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil: el repunt de ba-
ralles provocades per l’enfron-
tament entre bandes que es viu
aquest any i la presència –cada
vegada més– de menors d’edat
a les organitzacions d’amagat
dels seus familiars més prò-
xims.
El fet ha tingut lloc just quan

es compleix un any de l’anome-
nat “pla antibandes” de Ma-
drid, que manté en aquests mo-
ments el desplegament policial
de mig miler d’efectius. Els co-
mandaments policials i polítics
implicats en el cas coincideixen
a assenyalar que el balanç és

positiu, malgrat la tragèdia de
Villaverde: 109.132 identificaci-
ons –de les quals un 56,5% van
ser d’espanyols–, 1.399 detenci-
ons i 646 armes confiscades.
D’aquestes últimes: només una
era de foc.
Per això, el crimdediumenge

el qualifiquen de “singular”.
També, com el va qualificar la
delegada del Govern a Madrid,
Mercedes González: “Pràctica-
ment impossible d’evitar” en
zones com Usera i Villaverde,
on els Dominican i Los Trinita-
rios comparteixen territori.

L’atacant, que també va ferir un
altre jovede 21 anys ambun tret
a l’abdomen, es va escapar. La
Policia està analitzant càmeres
de negocis de la zona per iden-
tificar-lo.
La família del mort va comu-

nicar ahir alsmitjans que elme-
nor no pertanyia a cap banda
juvenil. Fonts policials expli-
quen a La Vanguardia que un
dels patrons més coincidents
en menors que són captats per
les bandes és la cura queprenen
per ocultar-ho al seu cercle fa-
miliar. De les estadístiques, es
desprenia originàriament que
els integrants de les bandes so-
lien tenir fins a unmàxim de 32
anys: ara no solen passar dels
23. I sobretot: gairebé un 40%
dels integrants són menors.
Les mateixes fonts asseguren

que hi ha “elements afavori-
dors” perquè les bandes captin
en edats primerenques els nous
membres. Per exemple, la gran
quantitat d’hores que passa el
menor solmentre els seus pares
estan treballant o el fàcil accés a
les xarxes socials, un camp de
captació perfecte. També des-
taquen la necessitat de protec-
ció, perquè se senten discrimi-
nats.
La Guàrdia Civil té identifi-

cats nombrosos casos d’adoles-
cents que pateixen assetjament
a l’institut i troben una pre-
sumpta “protecció” a les ban-
des davant la discriminació que
pateixen a les aules. “Se senten
acceptats, que pertanyen a una
tribu, per primera vegada”, de-
talla un investigador. Una ve-
gada dins, són utilitzats per a
les activitats delictives."

La Policia ha detingut,
amb el pla antibandes,
1.399 joves i ha
confiscat 646 armes;
només una era de foc



Mitjà: Empordà

Publicat: 06/12/2022

Edició: GENERAL

Secció: SOCIEDAD

Audiència: 16.000 Lectores

Valor: 428€

EMPORDÀ   DIMARTS, 6 DE DESEMBRE DEL 2022 | 19

ACTUALITATL’ESCALA

n Prodeca,  empresa pública ads-
crita al Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral, organitza aquests dies diver-
ses actuacions Catalan Food, una 
promoció d’empreses catalanes 
d’aliments i begudes a diversos 
països del Magreb (Tunísia i Mar-
roc), Orient Mitjà (Oman) i Amè-
rica del Nord (els Estats Units), en 

col·laboració amb les delegacions 
del Govern de la Generalitat al 
Nord d’Àfrica i als Estats Units. 

La darrera parada d’enguany 
serà a Masqat, capital d’Oman, 
aquest dimecres 14 de desembre, 
amb presència empordanesa. 
L’actuació, realitzada amb la 
col·laboració de l’empresa de res-
tauració a Masqat Diamond Rose 
Desert, comptarà amb la propos-
ta gastronòmica per part del cui-
ner català Xavier Franco, i un 
apartat de presentació i degusta-
ció de productes catalans, entre 
els quals hi haurà l’Anxova de l’Es-
cala i les melmelades de Can Bech 
del Baix Empordà.

Les Anxoves de l’Escala 
arriben al sultanat d’Oman

REDACCIÓ. L’ESCALA

u En el marc de la 
campanya promocional 
«Catalan Food» de l’empresa 
pública catalana Prodeca

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de l’Escala ha participat en una acció divulga-
tiva adreçada als escolars. L’alcalde, Josep Bofill, va oferir una xerrada al tercer curs de l’escola Empúries. Als alumnes 
que han participat en aquesta campanya, se’ls va repartir una bossa de tela reutilitzable per anar a comprar, així com una 
bossa feta amb xarxes de pesca reciclades. També imants que ajuden a saber com separar els residus per al reciclatge.

Medi ambient Xerrada amb regal d’una bossa de xarxes reciclades
AJUNTAMENT

Un any amb 
menys robatoris 
amb força  
i més estafes  
per internet

REDACCIÓ. L’ESCALA

n Durant el primer semestre de 
l’any es preveu instal·lar càmeres 
de seguretat a les diferents entra-
des de l’Escala, tal com va avançar 
dies enrere l’alcalde Josep Bofill 
durant la trobada digital amb els 
lectors d’emporda.info.  

Aquest va ser un dels temes 
que es va tractar a la Junta Local 
de Seguretat, celebrada recent-
ment, en la qual participen periò-
dicament els diferents cossos po-
licials, a més de representats mu-
nicipals. També hi van participar 
el director territorial d’Interior de 
la Generalitat, Joan Mayoral, i la 
directora general d’Administració 
de Seguretat, Sònia Andolz. 

Els diferents cossos policials 
van remarcar durant la reunió de 
treball de la Junta Local de Segu-
retat que les dades de fets delic-
tius a l’Escala continuen sent for-
ça baixos al municipi i es manté la 
línia d’estabilitat respecte a la mit-
jana dels darrers cinc anys. Aquest 
any destaca un sensible descens 
dels robatoris amb força i, en can-
vi, es nota un repunt de les esta-
fes, sobretot per internet, i petits 
furts. 

«Es constata que l’Escala és un 
municipi en què la gent es pot 
sentir segura i amb la instal·lació 
de càmeres volem encara fer un 
pas més perquè això sigui així», re-
marca l’alcalde, Josep Bofill.

u El projecte d’instal·lació de 
càmeres devideovigilància 
als accessos urbans  
continua endavant

n L’Escala té, segons l’Idescat, 10.497 
habitants. És el quart municipi més 
poblat de l’Alt Empordà i el 122è de Ca-
talunya. Tot i això, el Departament 
d’Educació de la Generalitat no s’ha 
avingut mai a crear cicles formatius per 
als joves estudiants de la població. Tots 
ells han d’anar a Figueres, Girona, Ro-
ses, Vilafant, Llançà, Castelló d’Empú-
ries, Banyoles o a altres poblacions 
més llunyanes si volen ampliar la seva 
formació després de l’ESO. 

«Ho hem reclamat amb molta in-

sistència, però fins ara no ens han fet 
cas», expliquen reiteradament el Go-
vern escalenc. 

El plenari municipal va tornar a 
tractar aquest tema, en la seva dar-
rera sessió, a partir d’una moció pre-
sentada per la Fundació dels Oficis, 
a través de la qual es proposa la po-
sada en marxa d’un Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà de Sistemes Microin-
formàtics i Xarxes. La moció va ser 
aprovada per unanimitat i, segons 
l’Ajuntament, l’objectiu és que tam-
bé s’aprovi a altres municipis de l’en-

torn d’aquest territori que delimita 
l’Alt i el Baix Empordà i que té en l’Es-
cala el seu principal municipi de re-

ferència. 
L’Ajuntament i l’institut El Pedró 

recorden que ja fa uns anys que re-
clamen a Educació que autoritzi 
aquest nou cicle. «L’institut té ads-
crits al seu centre alumnes provi-
nents de l’Escala, Camallera, Vilaür, 
Sant Mori, Vilopriu, Saus, Llampa-
ies, Viladamat i Ventalló. Si bé tam-
bé té alumnes d’ESO, PFI i Batxille-
rat d’altres poblacions com Albons, 
Sant Pere Pescador, la Tallada i Ver-
ges. Aquests municipis tenen con-
juntament uns 19.195 habitants, nú-
mero molt superior a altres poblaci-
ons de la comarca que ja tenen cicles 
formatius», lamenta el text de la mo-
ció, la qual remarca també les man-
cances de la xarxa de transport pú-
blic per facilitar el desplaçament a al-
tres municipis que s’hi tinguin cicles.

u El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat una moció de la Fundació 
dels Oficis per reclamar a Educació que faciliti la seva implantació

L’Escala, amb més de deu 
mil habitants, continua 
sense tenir cicles formatius

SANTI COLL. L’ESCALA

L’Institut El Pedró no ha pogut oferir cap cicle formatiu fins ara. BASILI GIRONÈS

Regulació 
Dues guinguetes 
menys a la platja

u El ple municipal ordinari de 

novembre també va aprovar 

la proposta de Pla d’Usos de 

Platges per a la temporada tu-

rística de l’any vinent. Una de 

les principals novetats és que 

amb la nova concessió de 

guinguetes de platja, hauran 

de desaparèixer dues de les 

sis instal·lacions que hi ha a 

les platges d’Empúries, ja que 

Costes considera que aquestes 

han de tenir la consideració de 

platges naturals i no urbanes 

i, per tant, la distància entre 

les diferents concessions ha 

de ser més gran. També es va 

aprovar el reglament i la co-

missió per a la redacció del Pla 

d’Igualtat de l’Ajuntament de 

l’Escala.  REDACCIÓ L’ESCALA

El text també lamenta 
les mancances evidents 
del transport públic  
per a la mobilitat  
dels alumnes
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La Paeria i Educació projecten recuperar la
Torre Patriot i dur a terme un camp
d’aprenentagte - La Manyana
La Paeria i el Departament d’Educació de la Generalitat estudien rehabilitar la Torre Patriot,
situada al Parc de l’Aigua, a Copa d’Or, que fa anys i panys, que està abandonada i en mal
estat, per tal de convertir-la en la base d’un camp d’aprenentatge.
Fonts municipals van apuntar que les regidories d’Urbanisme i Cultura, l’Institut Municipal
d’Ocupació (IMO) i el Departament d’Educació de la Generalitat estan treballant per tirar
endavant el projecte. La Paeria, sovint, ha manifestat que vol rehabilitar la Torre Patriot, però ara
sembla que el projecte es podria activar. En tot cas, fonts del Departament d’Educació van dir
que el projecte s’està tot just començant a plantejar i que, per tant, encara no hi ha cap estudi de
viabilitat. Si això fos possible, caldria l’autorització per part del departament. Els camps
d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius de suport curricular i de caràcter interterritorial que
treballen conjuntament amb els centres educatius. El valor afegit dels camps d’aprenentatge és
promoure l’aprenentatge competencial dels alumnes a partir d’activitats didàctiques en entorns
naturals, socials i culturals singulars de Catalunya.
L’Ateneu Patriot, format per descendents dels antics propietaris de la Torre Patriot i creat fa uns
set anys, va reclamar a la Paeria reprendre les negociacions amb el primer tinent d’alcalde i
regidor d’Urbanisme, Toni Postius, que estan aturades des del 2019. Sobre el projecte del camp
d’aprenentatge i la rehabilitació de l’immoble, van assegurar que no en tenen cap constància.
L’entitat fa anys que reclama que es rehabiliti la torre, que està al costat del canal de Seròs, per
convertir-la en un centre sociocultural obert a entitats i veïns. L’Ateneu Patriot també va proposar
que l’immoble acollís un local de restauració gestionat per una entitat sense ànim de lucre i amb
un petit centre d’interpretació de l’Horta a la primera planta o una sala d’exposicions. No obstant
això, la Paeria no va desenvolupar aquesta iniciativa, tot i que l’Ateneu Patriot compta de fa
temps amb el suport de les associacions de veïns de la Bordeta, de Copa d’Or i Sot de Fontanet
i de l’Assemblea de la Bordeta. El projecte també va participar en els pressupostos participatius
municipals.
Arquitectura de l’horta
La torre, construïda el 1890, mostra una arquitectura típica de les cases de l’Horta, però fa més
de 20 anys que està deshabitada i en molt mal estat, tant a l’interior com a l’exterior. La Paeria la
va expropiar quan va urbanitzar el Parc de l’Aigua amb la idea d’habilitar-hi un centre
d’interpretació de l’Horta, que no va reeixir mai. L’edifici ha estat saquejat i okupat en diverses
ocasions. Els darrers okupes van marxar el setembre de 2021 de la Torre Patriot, després
d’haver-se instal·lat sota el porxo d’una gran balconada de l’immoble, que van acotar amb
plàstics i cartons.

https://www.lamanyana.cat/la-paeria-i-educacio-projecten-recuperar-la-torre-patriot-i-dur-a-terme-un-camp-daprenentagte/
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Alumnes de 4t d'ESO de l'institut Cumella
publiquen un llibre amb 12 relats -
somGranollers
Una trentena d'alumnes de 4t d'ESO de l'institut Antoni Cumella, amb el suport dels professors
Francesc Butjosa i Raquel Terraza, participen aquest curs en el projecte Recerca, Creació i
Servei (RCS), en què es proposen diversos reptes per treballar en grup aspectes comunicatius,
socials i matemàtics.

En l'àmbit comunicatiu, i sota la tutela de l'escola d'escriptura Laboratori de Lletres de
Barcelona, un dels reptes és escriure, editar i publicar un llibre, una activitat per tal que l'alumnat
treballi en equip, acordi idees diferents i expliqui una història. Per fer-ho, s'organitzen grups de
dues o tres persones i cadascun escriu el seu propi relat.

El fil conductor són els delictes, de manera que cada conte fa referència a una tipologia de
delicte, com els segrestos, els crims o els robatoris. "Hi ha una única temàtica per tots els contes,
però tots són molt diferents i originals", diu Cèlia Amaya, una de les redactores.

A més, el títol de cada conte correspon a una cançó, de manera que tots estan units per una
playlist musical. El procés de creació també implica dissenyar la coberta i preparar la publicació
del llibre, la promoció i la venda. El resultat, que porta per títol El so del delicte, es presentarà
dimecres 14 de desembre (18 h) al restaurant llibreria Anònims.

Aquest és el segon any que l'alumnat de 4t d'ESO del Cumella resol aquest repte. L'any passat
també van publicar un llibre, amb el títol Un anell. Una història, que abordava temes socials com
la mutilació genital femenina, la prostitució, l'homofòbia, l'assetjament escolar o el matrimoni
infantil, entre d'altres.

https://www.somgranollers.cat/noticia/84751/alumnes-de-4t-deso-de-linstitut-cumella-publiquen-un-llibre-amb-12-relats


Mitjà: RTVA

Publicat: 06/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 30.528 Lectores

Valor: 526€

URL: https://www.andorradifusio.ad/Noticies/jove-recupera-ca...

Una jove que es recupera d'un càncer
enrola les amigues i l'escol
La Júlia aquerst dimarts es rodeja de les amigues que tant li han fet costat al llarg dels sis
mesos de tractament del seu limfoma de Hogkin a l’hospital de Sant Joan de Deu de
Barcelona. Aquest dimarts reparteixen xocolata com ho fan altres centres a Catalunya i
Andorra per recaptar fons per ajudar en la investigació de càncers minoritaris.

"Veia molts casos de nens de càncers minoritaris que no es podien curar per manca
d'investigació. Des de l'hospital ens van parlar d'aquesta iniciativa i la vam decidir tirar endavant
i des del col.legi ens van donar tot el suport. Estic contenta de poder ajudar a nens que estan
en aquesta situació, afirma Júlia López.

Erin Baño, amiga de la Júlia explica que ho veuen com un somni poder donar xocolata a tants
nens.

Ara ja poden dir que han complert un somni. Aquest matí de dimarts han repartit centenars de
racions de coca i xocolata solidària per als alumnes del col.legi Sant Ermengol. però en
aquest procés també s'hi ha sumat la solidaritat dels alumnes del taller de creació fent 600
tions amb els quals han recaptat més de 1.300 euros. 

Noelia García, del Taller de creació artística explica que s'havíen marcat una fita de 500 tions i
han hagut de fer-ne més per arribar a tots els nens. 

Enrere queden moments en què han rigut i plorat juntes i s'han demostrat les unes a les altres
com d'important és l'amistat i una lliçó que no oblidaran. Així ho afirma Laia Peris, amiga de la
Júlia: "Està per fer-te costat en tot moment, s'agraeix molt quan necessites alguna ajuda.
Dono les gràcies!".  Martina Ferrón, també amiga de la Júlia detalla que "les coses dolentes no
són sempre llunyanesi has d'aprendre a superar-ho". 

Informa: Rosa Alberch 
Imatges: Anna Romagosa

https://www.andorradifusio.ad/Noticies/jove-recupera-cancer-enrola-amigues-escola
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Les famílies de l’escola Paco Candel de
l’Hospitalet diuen prou després de 12 anys
en barracons
A la gran tanca que envolta el pati, una gran pancarta resumeix la seva reivindicació: «Edifici,
ja!». Les combatives famílies del centre han reiniciat amb força les seves protestes. No
entenen que tenint ja un projecte i un ajuntament –el de l’Hospitalet, la ciutat en la qual es
troba– disposats a avançar a la Generalitat els diners per realitzar l’obra, les grues no estiguin
treballant ja en aixecar la gran escola de fusta i vidre en el qual somien, que ha de ser el
referent de la nova manera de construir escoles a Catalunya (i que recorda a les escoles del
nord d’Europa).

Adeu al ‘futbolcentrisme’

Al president de l’Afa, Cristian Gil, se li il·lumina la mirada quan explica com serà la futura
escola, el ‘render’ de la qual penja en una de les parets del despatx de l’associació de famílies,
sempre oberta. «No tindrà un pati, tindrà un bosc, una cosa molt, molt necessària, aquí, a
l’Hospitalet, i la pista de futbol serà mitja pista, no una de sencera, i serà en un racó, s’ha
acabat el futbolcentrisme», relata el pare, a qui també li fan especial il·lusió el pavelló d’actes
–en lloc d’un gimnàs– i els jardins verticals. Són una escola hiperactiva i necessiten una sala
gran en la qual programar activitats, i són en una de les ciutats més denses d’Europa, amb la
qual cosa el verd era també imprescindible.

«Per a nosaltres eren molt importants també els espais entre classes, perquè, per la nostra
manera de treballar i de portar a terme la innovació pedagògica, en el Paco Candel s’aprofita
qualsevol racó per fer classe. Els alumnes es mouen molt per tot el centre i l’edifici havia de
facilitar aquest moviment», prossegueix Gil, que recorda que la Paco Candel va ser una de les
escoles pilot del projecte Escola Nova 21, utilitzada per experimentar i donar impuls al model
d’aprenentatge per competències.

Després d’un primer conveni entre el Departament i l’Hospitalet perquè fos l’ajuntament el que
liderés el concurs i la redacció del projecte, tocava –toca, encara– firmar un segon conveni
perquè sigui l’ens local el que avanci els diners per aixecar l’escola, amb el compromís que
la Generalitat –institució competent en l’assumpte– els els torni. La qüestió es va quedar aquí
encallada. Les característiques del projecte –que Gil insisteix que vol ser referent per a tot
Catalunya– fan que el seu preu es una mica més elevat que els estàndards amb què treballa
Educació per construir escoles de primària.

«Bona predisposició»

Notícies relacionades

Convençuts que no renunciarien a l’edifici de consens en el qual tant havien treballat, les
famílies van iniciar el curs organitzades i redoblant la pressió al Departament amb accions
reivindicatives constants. Una mobilització que ha donat els seus fruits. El regidor d’Educació
de l’Hospitalet, David Quirós, assegura que, en una reunió mantinguda amb els Serveis

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221206/families-paco-candel-nova-escola-barracons-79459785
https://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20210430/elegido-proyecto-construccion-escuela-paco-11692899


Territorials fa escassos dies, aquests es van mostrar «molt predisposats» a firmar l’esperat
acord de col·laboració ben aviat.

Fins que el conveni estigui firmat i les màquines comencin a aixecar l’escola dels seus fills, les
famílies seguiran amb les mobilitzacions previstes.
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Sabadell millorarà la seguretat i la
senyalització a 16 centres educatius
La Junta de Govern Local ha donat avui llum verda a la licitació de les obres per millorar la
seguretat i la senyalització a 16 centres educatius. Aquestes obres, que tenen un pressupost de
547.995 euros, inclouen l’eixamplament de voreres, la instal·lació d’elements per reduir la
velocitat i millorar la senyalització als voltants de 16 escoles bressol, escoles i instituts.

 

Els centres educatius entorn dels quals s’actuarà seran les escoles bressol municipals Vapor
Buxeda Nou i Arraona; les escoles Estel, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Can Llong, Gaudí,
Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator,
Bertran i Jaume Viladoms.

 

Així mateix, dins aquest projecte, s’instal·laran elements de reducció de la velocitat i es faran
tasques de pintura i senyalització a les avingudes de Pablo Iglesias, Andreu Nin i Estrasburg, a
la Via Alexandra i als carrers de Puig de la Creu, Armand Obiols, Andreu Nin i Joanot Martorell.

 

Un milió d’euros per millorar els entorns escolars

A banda d’aquestes actuacions per senyalitzar les zones properes a tots els centres educatius,
hi ha previstes altres accions per millorar els entorns escolars. En total, l’Ajuntament destinarà
més d’1 milió d’euros a accions per aconseguir una mobilitat més segura als entorns de totes les
escoles de la ciutat.

 

Així, es destinaran més de 400.000 euros a la remodelació dels entorns de les escoles Sant
Julià, Samuntada i Joaquim Blume. També s’invertiran 100.000 euros en la millora de la
senyalització a 92 centres escolars. Aquestes actuacions són projectes EDUSI i estan
cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

 

En la línia de millorar els entorns escolars, l’Ajuntament també ha renovat l’entorn i els accessos
de l’Escola Pau Casal per tal de fer-los més còmodes i segurs. El projecte que s’ha portat a
terme als voltants del centre educatiu ha comptat amb 591.252 euros. A més, s’ha transformat el
carrer de la Indústria en un nou espai de prioritat per a vianants.

 

La renovació ha fet possible una mobilitat escolar més sostenible i més segura per un espai més
verd i naturalitzat. El resultat són més de 2.000 m² d’espai per a vianants al carrer de la Indústria.

https://laciutat.cat/laciutatdebarcelona/sabadell-aprova-licitacio-obres-seguretat-senyalitzacio-escoles


En aquest projecte s’han invertit 742.933 euros.
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"Tothom ha d'entendre que el bullying és
un delicte d'odi" | NacióDigital
Fa més de deu anys des que l'

Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar

(ACPAE) acompanya famílies víctimes de

bullying o ciberbullying

. Un gran equip de professionals de diferents àmbits, com psicòlegs, pèrits o advocats, treballa
altruistament per fer prevenció, tot i que ofereixen els seus serveis per ajudar quan els casos ja
s'han desenvolupat. Al capdavant de l'equip hi ha actualment el pèrit judicial

Joan Martínez

, que assegura que un dels grans problemes de la societat és l'encobriment de l'assetjament. 

- Com treballa l'ACPAE?

- Fem diverses accions en què bàsicament lluitem en una mateixa direcció. S'ha de titllar el
bullying com a delicte d'odi, un atemptat contra la salut de l'infant. Això és primordial perquè ho
entengui tothom: administracions, Departament d'Educació, famílies, justícia, escoles... Si no ho
entenem, no podem fer res. En les xerrades que fem a les aules es pregunta qui ha patit
assetjament, qui ha fet assetjament i qui ho ha vist, i normalment ningú ens aixeca la mà. Aquest
és el gran problema que tenim a la societat, que s'encobreix el bullying. La víctima se sent
culpable i creu que vulnerarà la seva integritat si ho explica. 

- Quin és el tipus d'ajuda que proporciona l'associació a les famílies?

- Nosaltres som una associació per a la prevenció. I molts cops, quan et truquen, l'assetjament ja
ha passat. Quan et diuen "hem detectat que el meu fill pateix assetjament escolar", ja anem tard.
A nosaltres qui ens ha de trucar són les escoles, institucions, empreses particulars, Departament
d'Educació, per saber com es pot fer formació en prevenció perquè això no succeeixi. Canviar
un individu, es pot canviar, la cosa difícil és canviar un grup d'individus, una societat. I aquí és on
tens realment l'èxit: quan aconsegueixes canviar en l'àmbit conductual tot un grup. La nostra
associació, crec que per un mal enfocament, funciona com el telèfon de l'esperança. Donem
moltíssim suport psicològic i d'escolta activa a les famílies. Ells truquen i volen explicar-te el seu
cas. El que fem és que ens escriguin un correu electrònic i gestionem internament amb els
professionals que formen ACPAE com els podem ajudar.

- Com tracteu els casos de ciberassetjament que ja s'han produït i que us contacten?

- Els diem què tenen dret a exigir al centre, com han d'actuar davant del centre. Moltes vegades
estan desorientats, impotents, frustrats, angoixats i en un moment de xoc. Necessiten que algú
els digui cap a on han de caminar, perquè donen voltes sense sentit. Les escoles sovint neguen
que sigui un cas d'assetjament per no fer saltar les alarmes i les famílies veuen com el seu fill
segueix patint i ningú els fa cas. Des de l'associació tenim un protocol propi perquè el de la

https://www.naciodigital.cat/noticia/242528/joan-martinez-tothom-entendre-bullying-delicte-odi-acpae
https://www.acpae.org/


Generalitat, al final, és un "

quita multas

". 

- No funciona?

- Gens. La resposta és senzilla: hi ha registre de casos de bullying? No. Aquesta és la primera
trobada que nosaltres hem fet amb els Mossos d'Esquadra, per plantejar-los que s'hauria de fer
un recull d'incidències i casos d'assetjament. Necessitem fer un mapa per veure quantes
incidències hi ha arreu de Catalunya. I, a partir d'aquí, veure si s'ha reduït. I no, no es redueix. El
problema és que el protocol de la Generalitat, tot i haver-se fet ràpidament i incorporat als
centres, el que fa és únicament cobrir l'expedient. Així, el centre queda exempt davant d'una
denúncia perquè tenen el protocol en marxa. Realment estan fent alguna cosa per garantir la
seguretat de la víctima? No, moltes vegades no. Sí que és veritat que sovint hi ha professionals
dels centres educatius molt implicats que treballen de manera personal per ajudar la víctima. 

- I el seu, quins punts incorpora?

- En primer lloc, expliquem que com a víctima tens dret a exigir una reunió amb el centre
educatiu en què estigui present el director, el tutor i el cap d'estudis; exigir que obrin una
investigació interna parlant amb la família de l'afectat i de l'agressor, però també amb els
companys de classe individualment i aïllada per protegir la víctima, i amb els professors. Un cop
es té informació del cas, aquest es pot resoldre, no abans. El centre ha d'exposar a la família
afectada com té previst actuar davant d'aquest cas de bullying i, si no els sembla bé, cal exigir
un graó més. En aquest cas seria anar a inspecció educativa o al Síndic de Greuges, que són de
les poques vies que existeixen.

- Hi ha altres associacions que ofereixen atenció psicològica a les famílies víctimes de
ciberassetjament. Hi podeu acabar derivant alguna de les famílies que us truca?

- Malauradament, no col·laborem amb les altres associacions. Des de l'ACPAE vam intentar fer
una plataforma de trobada amb ells i unir sinergies, ja que no som competència i hauríem de
treballar plegats, però no vam rebre respostes. Com que no tenim aquesta relació, nosaltres
tenim psicòlegs interns que ofereixen aquest servei. Ho fem tot de forma altruista, tenint en
compte que estem dins l'associació. 

- Hi ha suficient col·laboració entre la Fiscalia i les famílies víctimes de ciberassetjament?

- De l'1 al 10, un zero. Rotund. No funciona. No n'hi ha. Com a pèrit, a mi, del jutjat, no m'han
trucat mai. Si hi hem anat és perquè ens hem presentat com a acusació particular. Res més.

- I amb els Mossos?

- Tenim una proposta sobre la taula per fer un full de ruta conjunt amb totes les associacions que
treballem el tema del bullying, però per ara res. 

Bon dia

NEWSLETTER DIARI



Els temes que marcaran la jornada i la informació de servei per arrencar el dia en menys de cinc
minuts
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Alumnat oblidat en situacions de risc - El Diari de l'Educació

https://diarieducacio.cat/alumnat-oblidat-en-situacions-de-risc/
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Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors
per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

Al llarg dels anys que he treballat a l’ensenyament he vist unes quantes lleis que determinaven els currículums que calia tenir en compte a les aules. La
meva petita experiència és que els canvis promoguts no arriben a tot arreu i tarden molt a aplicar-se en el dia a dia de les escoles. Tornarà a passar amb la
LOMLOE? Els nous currículums que han estat contestats per una part del professorat s’aplicaran? O la majoria de centres continuaran fent la seva
com fins ara?

Els docents de primària o secundària que porten anys fent les classes de la mateixa manera són un exemple del que hem dit. Alguns critiquen tots els
canvis amb l’argument que empitjoren els resultats, però en el fons és por a canviar, a pensar altres maneres d’ensenyar. Prefereixen seguir amb els
mètodes de l’època que eren estudiants, com si la societat no hagués canviat amb el pas del temps. Trobem opinions més serioses, per exemple, el fet que
abans hi havia més èxit acadèmic. Però quantes criatures podien accedir a estudiar després dels 14 anys? El suposat èxit acadèmic a quina proporció de la
població arribava?

Avui en teoria, tothom pot accedir a estudiar, no tant per mèrit de les lleis d’ensenyament sinó de les lluites i pressions que han anat posant l’accent en
possibilitar un ensenyament inclusiu i democràtic i evitar la desescolarització i l’alt absentisme. Objectius que no s’acaben d’aconseguir. L’accés a
l’escolarització de tothom no ha estat gens fàcil per a certs grups de població. L’alumnat considerat diferent perquè no entra en els paràmetres de la
majoria integrada al sistema (diverses capacitats, grups ètnic o culturals, famílies en risc de pobresa…), primer va estar oblidat i invisibilitzat, no anava a
escola; uns anys després se’l va escolaritzar però en aules o escoles a part (recordem les tristes aules pont per a infants gitanos). Avui podem parlar
d’una inclusió teòrica per a tothom, però que no es duu a la pràctica.

Alguns critiquen tots els canvis amb l’argument que empitjoren els resultats, però en el fons és por a canviar, a pensar altres maneres d’ensenyar

La petita història que hem resumit ha implicat que, fins no fa massa temps, una tercera part de les criatures quedava fora del sistema escolar, i avui
encara tenim unes xifres altes d’abandonament prematur. Sense oblidar que el nostre és el país europeu on més repeteixen els nois i noies al llarg de
l’escolaritat obligatòria. L’anomenat fracàs escolar s’acarnissa en els adolescents en situacions socioeconòmiques precàries.

Des del començament de curs es debat el tema de la inclusió. Està damunt la taula al món de l’ensenyament, no tant com caldria als àmbits polítics i
administratius. Arran del decret aprovat i no dut a la pràctica és un tema recurrent a les xarxes i als mitjans; es fan jornades… Es parla del decret d’inclusió,
dels seus incompliments: però no es parla dels centres gueto, de la segregació social, de l’exclusió que pateixen. És greu que no es plantegi un debat
semblant sobre l’absentisme escolar, sobre els centres guetitzats. La inclusió social és tant important com la inclusió de les diverses capacitats.

És una situació i una realitat oblidada i invisibilitzada. Per què? No importa que l’alumnat gitano i d’altres minories aprengui? Potser els que controlen
el poder creuen que no cal fer esforços o esmerçar recursos per a unes criatures que són i seran carn de canó per ser explotades. L’any passat, un 15%
dels joves (18-24 anys) no tenien cap estudi superior a l’ESO, una xifra que augmenta fins al doble o més entre població gitana, nouvinguda de països
pobres o en situacions socioeconòmiques precàries. Els espera un futur de treballs precaris, mal pagats i insegurs, en el millor dels casos.

L’atur crònic, la drogoaddicció, el fet de viure al carrer… poden formar part de la seva esperança de vida. Per això és molt important aconseguir que
tothom tingui un lloc escolar, que hi assisteixi regularment, que se senti acompanyat en una etapa bàsica de la seva vida. Que l’escola sigui un
complement de les famílies. Podem (i és bo fer-ho) discutir els currículums; però les metodologies no són tan determinants com els processos
d’acompanyament. Primer cal aconseguir la total inclusió de nois i noies, que se sentin bé i acollits als centres escolars, que hi estableixin vincles, i després
ajudar-los a aprendre el màxim que puguin.

És molt important aconseguir que tothom tingui un lloc escolar, que hi assisteixi regularment; podem discutir els currículums, però les
metodologies no són tan determinants com els processos d’acompanyament

Una conseqüència de les situacions viscudes per infants i adolescents oblidats és l’augment dels trastorns mentals. L’amic Jaume Funes, psicòleg i bon
coneixedor del món adolescent, ha escrit llibres i articles i està fent una sèrie de xerrades sobre el tema. La periodista Milagros Pérez Oliva ens recorda,
també, que seria injust tractar el trastorn mental com quelcom individual, com un defecte personal; que és més fàcil posar etiquetes i medicar que buscar
la causa dels problemes. Podem donar la culpa a qui pateix el trastorn, com si no s’hagués esforçat en estar bé (recordem la cultura de l’esforç aplicada a
l’alumnat que no té èxit acadèmic [1]). La responsabilitat és col·lectiva, és un problema social col·lectiu, conclouen les dues persones que hem citat.
Apel·len a la salut comunitària, a la gran importància dels entorns on viuen i estudien. Individualment els serà molt difícil sortir-se’n. El tipus
d’ensenyament, els currículums que apliquem també tenen a veure amb aquesta responsabilitat que ens implica a tots i totes.

Possiblement les generacions adultes, la societat en general, no estem actuant prou bé amb les generacions joves, alguns i algunes se senten tan
malament que arriben a autolesionar-se i a fer intents de suïcidi que de vegades es compleixen. Aquesta realitat dels o les adolescents mereix que en algun
moment tots revisem els nostres comportaments. Potser no estan perdent el cap, com es diu popularment, potser estan mostrant les seves frustracions
per no poder viure una vida que tingui sentit.

A mitjans del segle passat el filòsof Michel Foucault ja escrivia que els trastorns mentals faciliten controlar les persones que els pateixen, les impedeixen
ser lliures i decidir. I no podem culpar-les de falta de coratge, com dèiem més amunt. El nivell de salut mental és una mesura del nivell de salut de tota la
societat.

Potser ens queda una sensació d’impotència davant les possibilitats que tenim d’invertir la realitat. Explicar i denunciar el que està passant, fer-ne
conscients a companys i companyes i a la generació que està actualment escolaritzada és un primer pas. Actuar davant les situacions que tinguem a
prop seria un segon pas important, per evitar que augmentin els nois i noies que estan en risc, els trastorns mentals i la invisibilització d’aquestes
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criatures i/o adolescents. Aquí hi podem incidir; des de dins les escoles com a professionals conscients i des de fora com ciutadans responsables de
millorar la societat on vivim. Esperar que les administracions actuïn, vist el que fan (o poden fer), és una mica ingenu.

[1] https://diarieducacio.cat/recuperar-la-cultura-de-lesforc-escolar-la-letra-con-sangre-entra/
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Sindicalismo y Educación
Llevo muchos años dedicado a esto que comúnmente llamamos “Educación”; he dedicado y
sigo haciendo de este apasionante mundo mi forma de vida personal y profesional. Durante esta
larga etapa he encontrado gente muy diversa, intelectual y moralmente, que ha mostrado un alto
nivel de interés por aprender. De ahí que cuando oigo hablar de la pérdida de motivación, de los
obstáculos que el entorno nos coloca, de la mala influencia de las redes sociales… un escalofrío
me recorra durante unos segundos, obstruyendo mi voluntad. Afortunadamente, es un
sentimiento efímero que, hasta el momento, consigo superar repitiéndome los motivos por los
que elegí esta profesión: me gusta acercarme a esas mentes sedientas de aprendizaje y aportar
mi granito de arena, mejor aún si es a través de una cierta polémica, en la que las dos partes
intenten defender con ardor sus argumentos.

Este “desnudo” personal viene como consecuencia de las emociones encontradas que me ha
producido la lectura de un artículo reciente de José Manuel Bujanda. De nuevo, una cadena de
sentimientos contrarios: irritación, indignación, reflexión tranquila y deseo de réplica. Y a ello
vamos.

Comparto el tono impetuoso que el autor manifiesta al hablar de las esperanzas que una nueva
ley educativa vasca le provoca, de sus anhelos por actualizar el sistema, de modernizar las
competencias deseables para alumnado y profesionales de la educación, de mejorar la
capacidad comunicativa en las tres lenguas de estudio, de fijar la autonomía de los centros de
forma práctica- la teórica lleva casi treinta años soportando el papel- o de acabar definitivamente
con la actual segregación escolar. 

Firmo todos esos buenos principios, pero debo hacer dos salvedades: una, estas esperanzas no
están explicitadas de forma adecuada en el borrador del anteproyecto, y de ahí tantos recelos
como han ido apareciendo últimamente en los medios; y dos, el Sr. Bujanda no muestra ningún
deseo de avalar el papel prioritario que la nueva norma debe reservar para la Escuela Pública,
vector principal de cualquier sistema educativo que busque compensar desigualdades de origen
y garantice un futuro común para toda la ciudadanía vasca. Está en su derecho, pero tal
ausencia nos separa definitivamente, tanto como nos aleja del actual borrador por la misma
razón.

Sin embargo, estas líneas no quieren incidir en la crítica al documento señalado; presiento que
habrá otros momentos para hacerlo. Me centraré en otro asunto no menor, como es la visión
particular que manifiesta el autor hacia el mundo sindical.

El Sr. Bujanda, en su artículo, muestra su extrañeza porque los sindicatos de la educación no se
limiten a defender las condiciones laborales de sus compañeras y compañeros y pretendan
cruzar fronteras que deberían serles ajenas, es decir, ir más allá de la búsqueda de mejoras
salariales y recortes de jornada. Se asombra de que sea en Euskadi y lo cita expresamente,
como si el resto de sindicatos españoles, europeos o del resto del mundo cerrasen su trabajo en
torno a este constreñido deber reivindicativo. Y es tal su extrañeza que “hablan, opinan y
entienden e intentar incidir incluso con vehemencia contrastada (¿?) sobre el tipo de educación,
currículo a elaborar, políticas lingüísticas y no lingüísticas, perfiles de salida del alumnado.
Autonomías de centros, formación del profesorado, contenidos, pedagogías, competencias,
evaluaciones, programas, planes a desarrollar, valores a implementar, tratamiento de las
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lenguas, ratio de alumnos, plazos de sustituciones, etc.” Llegado a este punto de la lectura,
reconozco que mi indignación rayaba los máximos permitidos. ¿Acaso estamos volviendo a
tiempos -no tan lejanos- en los que convenía tener bien amarraditos a quienes planteasen otra
forma de interpretar el mundo? Me tranquilicé al releer el artículo y observar con cierta confianza
el manifiesto del autor por el “respeto exquisito al derecho a manifestarse, movilizarse, hacer
huelgas…”, aunque ceñido tan solo a reclamar mejoras laborales. ¡Otra vez el mosqueo! Vuelta
al cinturón de castidad, a las reivindicaciones salariales y de jornada.

No sé en qué fuentes beberá el autor del artículo, dónde se informará, pero por si sirve de algo,
argumentaré algunas de las razones por las que un sindicato como CCOO, en el que milito
desde hace treinta años, explora, participa y negocia legalmente en cualquier ámbito de
actuación profesional. 

Según aparece en los Estatutos de la Confederación Sindical, aprobados en el último Congreso,
el XII, en Madrid, hace apenas un año, en su definición de principios reconoce que es un
sindicato reivindicativo y de clase y demanda los principios de justicia, libertad, igualdad y
solidaridad; defiende las reclamaciones de los y las trabajadoras; se orienta a la supresión de la
sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática. Precisamente por
ser una organización sociopolítica aspira a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de
todos los trabajadores y trabajadoras y asume la defensa de todo aquello que le afecte como
clase. Y para ello, desarrolla su actividad a través de diversas actuaciones como la negociación
colectiva, la concertación social, entre otros, así como la promoción y/o gestión de actividades y
servicios dirigidos a la integración y promoción social, cultural, profesional y laboral del conjunto
de la clase trabajadora.

Como pudiera ser que el autor del artículo no se sintiera afectado por unos estatutos de ámbito
español, me gustaría recordar que la Federación de Enseñanza de CCOO Irakaskuntza tiene
entre sus principios fundacionales la defensa de la Educación como un derecho universal de
toda la ciudadanía, no una mercancía al servicio de las leyes de mercado; como instrumento de
transformación social para el logro de una sociedad más justa y cohesionada; como una
garantía para la convivencia lingüística y como un instrumento de coeducación para la
transmisión de valores de equidad, igualdad, respeto y libertad. 

Todo lo dicho hasta aquí respalda las actuaciones que el sindicato pueda realizar en aras a
conseguir tales mejoras profesionales y a modificar la situación sociopolítica en la actual
educación vasca.

No obstante, por no limitar la argumentación a planteamientos exclusivamente propios, añadiría
que la Internacional de la Educación, organización que acoge a más de 32 millones de docentes
y personal de apoyo educativo en 178 países y territorios, reconoce 4 principios para conseguir
una educación a nivel mundial: que sea de calidad (pública y gratuita); que recoja los principios
de respeto a los derechos humanos y a la democracia (defendiendo la libertad sindical, el
derecho al trabajo decente y el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida); que dignifique la
profesión docente (con la participación de este personal en la configuración de los sistemas
educativos para conseguir políticas educativas decentes); y, por último, el desarrollo del poder
sindical (que permitirá la defensa y promoción de los derechos universales esenciales).

Para acabar y con el fin de que etas líneas no se queden en un elemento reivindicativo
únicamente sindical, incorporo el testimonio de la Fundación Bofill, poco sospechosa de
veleidades/ligerezas sindicales conspiranoicas, que en un estudio reciente realizado por 15



autoras y dirigido por la socióloga catalana Aina Tarabini ha concluido que “…las reformas
educativas sólo son viables y sostenibles si promueven el bienestar y la implicación del
profesorado con los recursos y soportes necesarios”. Según este informe, para conseguir la
equidad y la justicia en el sistema educativo se necesitan reformas que tengan en cuenta la voz
y el bienestar de los docentes, las condiciones en las que ejercen su profesión y su desarrollo
profesional. Y sigue explicando: “Una política educativa comprometida con el combate de las
desigualdades y la mejora educativa debe poner inexorablemente el cuidado en el centro del
discurso y de la acción. Al igual que el éxito de una propuesta pedagógica en el aula depende
de la capacidad de centros y docentes de atender a las situaciones de aprendizaje y lo que hace
sentido por el alumnado, el éxito de un plan o de una política de la Administración dependerá de
si su diseño e implementación tienen en cuenta las motivaciones y condiciones de trabajo del
profesorado”.

Como defiende el escritor y docente universitario argentino, Martin Kohan, la educación es
política no porque sea partidaria, sino porque exige formas de ejercer el poder, de organizar un
colectivo, de construir comunidad. De ahí, añadiría yo, que sea necesario que los sindicatos
intervengan en el conjunto de aristas que presenta la educación.

Es posible, es necesario que las organizaciones sindicales -también las vascas, Sr. Bujanda-
utilicen todas las estrategias legales y democráticas que sus propias normas establezcan para
conseguir un sistema educativo mejor que el actual. Oponerse, criticar una ley -más aún, un
borrador de anteproyecto- no sólo da muestras de una sociedad abierta y democrática, también
es síntoma sano de unos agentes educativos preocupados por construir un futuro mejor para
todas y para todos.
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