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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. 

 

 DOSSIER 



Sumari

«Potser la covid va ser una oportunitat per tornar a posar l'educació com a un
bé essencial»

3

El Periòdic d'Andorra Audiència: 72.768 Valor: 658€

Expulsen una professora per interrompre la pregària dels seus alumnes
musulmans

7

elperiodico.cat Audiència: 289.697 Valor: 802€

Tres detinguts a Barcelona per robatoris amb força a escoles, centres esportius
i empreses

8

betevé Audiència: 813.177 Valor: 966€

Expulsen una professora per interrompre la pregària dels seus alumnes
musulmans - Diari de Girona

9

diaridegirona.cat Audiència: 587.135 Valor: 895€

Expulsen una professora per interrompre la pregària dels seus alumnes
musulmans

10

regio7.cat Audiència: 405.493 Valor: 838€

Detienen a miembros de una banda especializada en robos en escuelas
cuando se fugaban de Cataluña en taxi

11

elmundo.es Audiència: 27.990.568 Valor: 34.708€

Detenidos tres criminales especializados en robos en escuelas cuando huían
de Catalunya en taxi

13

lavanguardia.com Audiència: 31.047.192 Valor: 38.498€

Los ladrones que robaban en escuelas de TGN y Reus, pillados cuando subían
a un taxi

15

diaridetarragona.com Audiència: 748.258 Valor: 945€

La segregació no és només un problema de l'escola 17
Diari de Terrassa , Edició: Diari de Terrassa Audiència: 11.000 Difusió: 2.392 Valor: 189€

Escoles alternatives: Som un referent, però la normativa ens deixa al marge 18
ccma.cat Audiència: 2.566.091 Valor: 3.181€

Els directors són educadors, no gestors 21
El Punt Avui , Edició: Gironines Audiència: 106.000 Difusió: 22.037 Valor: 4.769€

Amposta reconeix la tasca de 27 docents jubilats i els millors expedients
acadèmics del curs passat en la tercera Gala...

22

ebredigital.cat Audiència: 18.994 Valor: 490€

Blanes inaugura un mural inclusiu fet per diferents escoles del municipi 24
Diari de Girona , Edició: GENERAL Audiència: 32.000 Difusió: 4.854 Valor: 612€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES 

DESTACADES 



Mitjà: El Periòdic d'Andorra

Publicat: 12/12/2022

"Potser la covid va ser una oportunitat per
tornar a posar l’educació com a un bé
essencial" - El Periòdic d'Andorra
Entrant en el final de la legislatura i de l’any 2022, la ministra d’Educació i Ensenyament
Superior, Ester Vilarrubla, repassa les accions més destacades dels últims anys, posant èmfasi
en aspectes com els canvis provocats per la pandèmia, la carrera professional dels docents i les
noves tecnologies. Alhora, debat sobre la relació entre alumne, docent, família, ministeri i
societat, diferents cercles que treballen conjuntament per definir uns valors compartits des de la
infància.

–Com valora les accions que s’han dut a terme des del ministeri durant els últims quatre
anys?
 –Del primer full de ruta que teníem en començar la legislatura al que hem hagut de fer, a ningú
se li escapa que ha estat un gran canvi. Al cap de pocs mesos de començar el curs l’1 de
setembre de 2019, va arribar una pandèmia. Per tant, vam haver d’abocar tots els nostres
esforços per gestionar-la. I el balanç que en faig és molt positiu. Agraeixo la feina que s’ha fet
des de tot el personal dels centres per mantenir les escoles obertes. Potser la covid va ser una
oportunitat per tornar a posar l’educació com a un bé essencial. No és tan fàcil educar i
ensenyar, i aquesta feina que es fa a les aules, de cop va haver de traslladar-se a les cases.
Així, les famílies van poder observar de molt a prop el seu valor. Moltes persones ja el tenien,
per sort, però es va reforçar. Les escoles van esdevenir un espai molt segur, que això també és
molt important, espais que no només eren necessaris perquè els nens, nenes i joves del país hi
anessin, sinó que a la vegada, tothom estava tranquil gràcies a molts protocols i esforços
econòmics humans. Per sort, gairebé ho hem oblidat, però encara puc sentir el cansament que
tots plegats vam haver de fer en aquells moments. Tot i així, hem pogut tirar endavant tots els
reptes d’aquesta legislatura.

–S’ha quedat alguna cosa per fer en aquests últims quatre anys?
 –En algunes coses hem hagut d’anar més tard, o les vam haver d’ajornar, sobretot projectes
que implicaven molta presencialitat. Però arribem al final de la legislatura, i jo diria que els
objectius que havíem anunciat estan majoritàriament aconseguits.

–Com s’ha transformat l’Educació després de la pandèmia?
 –En el sentit d’oportunitat. Abans, potser hi havia situacions a les quals no havíem previst que
podíem donar resposta. Per exemple, davant d’un alumne que durant molt de temps no pot venir
a l’escola per una malaltia o per un impediment concret, abans només podia arribar-li el material.
Ara, podem connectar més fàcilment amb ell i tenir aquesta presencialitat virtual com a molt
normalitzada. Després, ha esdevingut una oportunitat quant a les competències digitals. L’any
2012 es van introduir les tauletes, i els alumnes ja va haver d’informar-se una mica sobre les
noves tecnologies, però no s’havien format tant. Amb la covid, però, vam haver de facilitar molts
cursos d’eines digitals i van tenir molt d’èxit. I també per a les famílies, perquè van veure que
necessitaven certs coneixements i acompanyar-los, sobretot als més petits. Aquest canvi de
transformació digital que ja hi havíem apostat com a país encara es va posar més en valor, i qui
no s’havia sumat, va haver de fer-ho  sí o sí.



–Comentava que no és fàcil educar i ensenyar. On està el límit dels docents en aquest
sentit?
 –Jo penso que educar, eduquem tots, fins i tot de manera inconscient. Els mitjans de
comunicació eduqueu, els missatges que hi pot haver com a societat eduquen... La prova està
en el fet que molts cops, quan fem estudis dels hàbits de lectura, els alumnes que llegeixen més
són els mateixos que veuen que a casa seva es llegeix. Per tant, potser quan el pare o la mare
agafa un diari o un llibre no és conscient que està educant un hàbit de lectura, però modelitzem
molt a través de l’exemple. Els docents en som molt conscients que hem de ser el model a dins
de l’aula, i per això, les seves competències van més enllà de la disciplina. I no només passa
per una conferència o per explicar a una presentació, sinó també a l’hora de posar exemples
perquè no discriminin o de tractar a tots els alumnes de manera igualitària. Hem de tenir molt
present quins són aquests valors del sistema, i el docent ser conscient que els ha de respectar i
els ha de transmetre.

–Com podem, des de les famílies i la societat, contribuir a ser un millor model per aquests
joves?
 –Si compartim aquests valors, que n’estic convençuda que en teoria i sobre el paper, si els
poséssim ara a debat, segur que els compartim. El valor de la democràcia, de la igualtat
d’oportunitats per a tothom, de gèneres, de la inclusió, de la responsabilitat, del valor de l’esforç;
tots aquests els compartim ben segur, però després els hem de practicar. Els hem de saber
exemplificar amb la nostra feina, la nostra manera d’actuar i, per tant, crec que des de
cadascuna de les professions i les accions, tothom ha de pensar quin és el missatge que
transmetem als joves. Per exemple, quan es va a qualsevol competició esportiva, l’exemple que
poden donar els adults és com s’adrecen als jugadors, fins i tot quan juguen els seus fills. Això
també educa, o deseduca. Si et dediques a animar a l’equip estàs educant, reforçant, motivant.
Però si al que et dediques és a insultar al contrari, no estàs educant en el respecte. Crec que les
famílies tenen la clau més important en l’educació dels fills. Els valors més importants, jo crec
que a tots nosaltres ens els han transmès des de casa. I l’escola ha de tenir aquest efecte
d’oportunitats per a tothom, independentment de la família de la qual vinguis, per arribar a tenir
les mateixes oportunitats a la vida d’estar format i d’aconseguir els teus reptes professionals.

–Influeix molt el que passa fora de l’escola...
 –De fet, fa poc temps vam presentar amb Unicef i amb l’ARI un estudi sobre l’ús de les
pantalles, i la relació directa del treball de la família i el bon ús que en fa era altíssim. A l’escola,
tots els alumnes fan servir les eines digitals, i a la Segona Ensenyança és obligatori tenir una
tauleta. Però això no vol dir que després tinguin males pràctiques. Aquestes estan quan no hi ha
cap control parental, o quan els pares fan servir el mòbil durant els àpats. Significa això que
menjar amb el mòbil porta més conseqüències negatives? No, vol dir que si l’utilitzes mentre
menges, l’estàs fent servir tot el dia, i que no hi ha cap control. En aquest sentit, si l’exemple que
dona el pare quan el nen o la nena li pregunta una cosa és espera’t un moment que he de
contestar al WhatsApp, estem transmetent aquesta necessitat i importància en els dispositius. A
més, hi ha joves menors d’edat que estan fent servir la pantalla pel joc, la part de pornografia,
fins i tot per tenir contactes amb desconeguts, que poden ser molt preocupants. Hem de treballar
molt conjuntament amb les famílies, ja que l’objectiu de la família i de l’escola és el mateix, que
el seu fill se’n surti el millor possible a la vida en tots els sentits. Per tant, hem de ser aliats.

–Com es pot treballar des de l’aula per reduir el mal ús de les pantalles?
 –Ja es fa des de fa temps. El treball dels dispositius a les escoles no només és com a eina de
treball, sinó també s’educa en els riscos que hi ha. Però ho hem de fer més. Ara estem treballant



molt amb la ciberseguretat, amb formacions als docents com a tota l’administració, però als
professors els afegim la direcció de com transmetre aquests coneixements als alumnes. Ara
estem pensant en un pla més integral per treballar amb les famílies, les associacions, els mitjans
de comunicació, per com entre tots podem sumar perquè els joves siguin més conscients dels
riscos davant del mal ús de les tecnologies. La tecnologia per si sola no és dolenta, és el mal ús
que en puguis fer. 

–Quin és el major repte que tenen al ministeri pel que fa als docents?
 –El repte més gran amb els docents, com sempre, és seguir-los acompanyant. Són els que
estan a les aules, davant dels alumnes i en contacte amb les famílies. Per tant, ells són els que
fan la feina directa, i la responsabilitat del ministeri és acompanyar-los, tenir els edificis
preparats, la connectivitat al màxim de funcional possible, les millors condicions laborals, que hi
hagi bon clima de centre, bons equips directius que liderin... Això és acompanyar. És una
paraula curta, però que té una connotació des de l’àmbit més material. Com totes, és una
professió viva, cada vegada es fa més recerca i sabem més com ensenyar. El component
emocional cada vegada és més present, o les diferents intel·ligències, per exemple. El nostre
repte també és reconèixer aquesta feina. I aquest reconeixement passa per la carrera
professional.

–El Govern ha anunciat un increment salarial que també influeix en els funcionaris i, per
tant, els docents. Com ho valora?
 –La puja salarial és adequada i estic d’acord que s’hagi fet. Estem parlant, d’una banda, de
l’IPC que pugui haver-hi i que, per tant, va lligat a la millora del nivell de vida, tot i que els
funcionaris tindran el mateix poder adquisitiu. D’altra banda, ve a respondre una demanda de fa
molt temps, que és que les graelles salarials s’havien quedat estancades durant molts d’anys.
Això ho notem perquè a vegades hi ha treballadors a l’administració, no només al ministeri, que
marxen perquè no som prou competitius a nivell salarial. I és una pena perdre talent en aquest
sentit, perquè el Govern també n’ha de tenir molt si volem donar bon servei al ciutadà.

–Fa molt temps que els professors demanen desenvolupar la carrera professional
horitzontal. Com s’està avançant en aquest aspecte?
 –La carrera professional és molt important. Jo en soc una gran defensora i, al final, la Llei de la
funció pública la defineix també la Llei del cos d’educació. Dit això, una cosa és la carrera
horitzontal i l’altra la carrera vertical. La carrera vertical, fins ara, si bé segur que es pot millorar,
dona l’oportunitat perquè un treballador que vulgui canviar de ser docent a ser cap d’estudis,
director o inspector, pugui fer-ho. Tanmateix, hi ha moltíssima gent que no vol canviar de lloc de
treball, perquè li agrada molt la seva feina, sigui ser docent o cap d’estudis. Però dins del mateix
lloc de treball, tots sabem que hi ha gent que ho fa bé, gent que ho fa molt bé, i gent que ho fa
excel·lentment. Hi ha una progressió molt àmplia. Per tant, si aquests docents no fan bé la seva
feina, l’Administració té mecanismes com els acompanyaments de millora, els plans de formació
o fins i tot els expedients disciplinaris per corregir-ho. Però si un docent ho fa molt millor que el
seu company, també se li ha de poder reconèixer. I aquest reconeixement, que el fem
verbalment, no és suficient, ja que ha de passar per un reconeixement salarial. En aquesta línia,
per ara hem presentat la carrera professional als docents i els hem explicat com es pot
progressar i com poden arribar a passar del grau inicial, al consolidat i a l’expert, que és a través
d’una avaluació de competències.

–Com s’ha de lluitar contra l’abandonament escolar?
 –Un dels grans reptes és que no hi hagi abandonament escolar. Segur que tots estem d’acord



que per millorar un país hem de millorar la formació dels seus ciutadans. Augmentar l’edat
d’escolarització és una bona aposta, i seguim convençuts d’això, però si només fem una llei per
augmentar l’escolarització fins als 18 anys i prou, no estem fent res per l’alumne que està
desmotivat, que ja ha renunciat a continuar avançant, que no encaixa amb el sistema educatiu
actual, perquè només li allargues l’agonia d’estar en un lloc on no està motivat, on no se sent a
gust... El que hem de fer és diversificar els itineraris, que és el que estem fent. Per això, en
aquesta legislatura vam crear la Formació Professional Inicial, que és professionalitzadora però
amb una exigència de competències diferents. També hem canviat com s’ensenya a aquests
alumnes, oferint-los menys classes teòriques de matèries en concret, i centrant-nos més en
aquella professió que volen fer, de manera molt més propera a l’empresa. Per ara, ja hem
aconseguit que 60 alumnes que haurien marxat a treballar o a ni treballar ni estudiar, pugui
continuar formant-se. En un futur, quan tinguem aquesta certesa que tothom pot seguir un
itinerari, lluitarem per l’obligatorietat.

–Per acabar, segons una enquesta recent, un de cada quatre estudiants afirma que ha
patit assetjament escolar. Com estan treballant per evitar que passin aquestes situacions?
 –Aquest és un dels reptes més importants a treballar. Ara hem creat uns grups de treball en què
hi ha representants de tots els sistemes educatius i llocs de treball per revisar el decret contra
l’assetjament escolar i veure quines accions hem de fer o quines no s’han implementat prou bé.
Després, hem de diversificar els canals per fer les denúncies. Fins ara, el protocol deia que
l’escola ha d’alertar, però vam veure que a vegades els pares volien arribar a nosaltres, per això
vam crear un telèfon directe. Amb tot, m’agradaria treballar molt en la prevenció i invertir en
formació, recursos, o en el que calgui per educar des del respecte, amb aquests valors de no
violència, de no maltractament , d’acceptar les diferències com una oportunitat i no com un motiu
de conflicte.

–I això passa per treballar la salut mental...
 –Sí, i a l’assetjador també l’hem de tractar, perquè si assetja és perquè hi ha alguna cosa que
no funciona a nivell emocional o perquè hi ha alguna mancança que hem de tenir en compte.
Això no justifica que assetji, però ha d’haver-hi algun motiu que s’ha de treballar perquè cada
vegada hi hagi menys necessitat d’assetjar.



Mitjà: elperiodico.cat

Publicat: 11/12/2022

Expulsen una professora per interrompre la
pregària dels seus alumnes musulmans
Una professora d’una escola xàrter (concertada) de Pembroke Pines, al comtat de Broward
(Florida), va ser expulsada aquest dijous després d’aparèixer en un vídeo interrompent uns
estudiants musulmans durant el moment de la pregària.

La docent de l’escola Franklin Academy, la identitat de la qual no va ser divulgada,
suposadament és la persona que apareix en una gravació que s’ha fet viral en què es veu uns
nois resant en àrab sobre unes alfombres i a ella dient: «Espera, ¿aquesta és la meva oficina i
tots vostès estan fent màgia?».

@gawpu i literally dont even believe what happened to me is real im still shook.
#muslim #praying #tate #prayer #andrewtate #andrewmuslim #kanye #islam ♬
snowfall - Øneheart & Reidenshi

La mateixa mestra, de qui només es veuen les cames, després trepitja sobre les estores i a prop
de les mans d’un dels joves que practicava les oracions islàmiques. El vídeo publicat el dia
anterior a la xarxa social TikTok es va tornar viral i ha arribat a cinc milions de visites, segons
recull aquest divendres el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consell de Relacions Nord-Americanes i Islàmiques, va dir a l’esmentat
canal que el vídeo és «repulsiu» i que les accions de la professora eren un clar cas
d’intimidació.

Si bé el Tribunal Suprem dels EUA ha dictaminat que les escoles públiques no poden fer
oracions oficials, la pregària dels estudiants que no interromp el temps d’instrucció està
protegida per la Primera Esmena.

Notícies relacionades

La direcció de l’escola ha publicat un comunicat en el qual s’informa de l’expulsió de la
professora que, segons el vídeo divulgat, interromp els estudiants durant un moment de pregària
i diu comentaris ofensius.

«Si bé no discutim assumptes de personal, podem compartir amb vostès que la mestra en
qüestió ja no és membre del personal de l’Acadèmia Franklin», ha assenyalat l’escola.
Afegeixen que el centre «no tolera el comportament discriminatori».



Mitjà: betevé

Publicat: 11/12/2022

Tres detinguts per robatoris a escoles,
centres esportius i empreses
Els Mossos d’Esquadra van detenir a Barcelona tres homes d’entre 31 i 44 anys, per
pertinença a grup criminal i com a presumptes autors d’almenys 22 robatoris amb força a
escoles, centres esportius i altres establiments comercials. Per accedir als centres gairebé
sempre utilitzaven el mateix “modus operandi”: feien un butró al lateral o al sostre i a partir
d’aquí entraven a les instal·lacions.

22 robatoris amb força a tot Catalunya

El grup criminal va robar a centres lúdics i esportius d’arreu de Catalunya, així com també
empreses. Els lladres també van actuar en centres escolars i de formació, dels quals en
podrien haver arribat a violentar un total de 10. En el moment de la detenció, els presumptes
delinqüents intentaven fugir de Catalunya amb 19.000 euros en un taxi.

Botí valorat en més de 31.000 €

Els Mossos estimen que el valor dels diners en metàl·lic i dels objectes sostrets ascendeix a
més de 31.000 euros. D’altra banda, no es disposa encara d’una valoració econòmica amb
relació als danys produïts a tots els centres i empreses violentades, però els danys causats en
els robatoris van ser importants, ja que els investigats realitzaven forats a parets o sostres,
esbotzaven portes de despatxos o fracturaven vidres.

Enxampats quan fugien a França

El grup criminal estava integrat per cinc persones que s’havien establert a la ciutat de Barcelona
per tal de cometre el nombre més gran de robatoris possible. Van ser interceptats quan estaven
a punt d’agafar un taxi amb destinació a Perpinyà, des d’on havien d’agafar un autobús cap al
centre d’Europa. Els detinguts, que sumen 88 antecedents policials, es troben en presó
provisional.
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Mitjà: diaridegirona.cat

Publicat: 11/12/2022

Expulsen una professora per interrompre la
pregària dels seus alumnes musulmans -
Diari de Girona
La docent de l’escola Franklin Academy, la identitat de la qual no va ser divulgada,
suposadament és la persona que apareix en una gravació que s’ha fet viral en què es veu uns
nois resant en àrab sobre unes catifes i a ella dient: "Espera, ¿aquesta és la meva oficina i tots
vostès estan fent màgia?".

La mateixa mestra, de qui només es veuen les cames, després trepitja sobre les estores i a prop
de les mans d’un dels joves que practicava les oracions islàmiques. El vídeo publicat el dia
anterior a la xarxa social TikTok es va tornar viral i ha arribat a cinc milions de visites, segons
recull aquest divendres el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consell de Relacions Nord-Americanes i Islàmiques, va dir a l’esmentat
canal que el vídeo és "repulsiu" i que les accions de la professora eren un clar cas
d’intimidació.

Si bé el Tribunal Suprem dels EUA ha dictaminat que les escoles públiques no poden fer
oracions oficials, la pregària dels estudiants que no interromp el temps d’instrucció
està protegida per la Primera Esmena.

"Si bé no discutim assumptes de personal, podem compartir amb vostès que la mestra en
qüestió ja no és membre del personal de l’Acadèmia Franklin", ha assenyalat l’escola.
Afegeixen que el centre "no tolera el comportament discriminatori".



Mitjà: regio7.cat

Publicat: 11/12/2022

Expulsen una professora per interrompre la
pregària dels seus alumnes musulmans -
Regió7
La docent de l’escola Franklin Academy, la identitat de la qual no va ser divulgada,
suposadament és la persona que apareix en una gravació que s’ha fet viral en què es veu uns
nois resant en àrab sobre unes catifes i a ella dient: "Espera, ¿aquesta és la meva oficina i tots
vostès estan fent màgia?".

La mateixa mestra, de qui només es veuen les cames, després trepitja sobre les estores i a prop
de les mans d’un dels joves que practicava les oracions islàmiques. El vídeo publicat el dia
anterior a la xarxa social TikTok es va tornar viral i ha arribat a cinc milions de visites, segons
recull aquest divendres el canal Local 10 News.

Wilfredo Ruiz, del Consell de Relacions Nord-Americanes i Islàmiques, va dir a l’esmentat
canal que el vídeo és "repulsiu" i que les accions de la professora eren un clar cas
d’intimidació.

Si bé el Tribunal Suprem dels EUA ha dictaminat que les escoles públiques no poden fer
oracions oficials, la pregària dels estudiants que no interromp el temps d’instrucció
està protegida per la Primera Esmena.

"Si bé no discutim assumptes de personal, podem compartir amb vostès que la mestra en
qüestió ja no és membre del personal de l’Acadèmia Franklin", ha assenyalat l’escola.
Afegeixen que el centre "no tolera el comportament discriminatori".
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Detienen a miembros de una banda
especializada en robos en escuelas cuando
se fugaban de Cataluña en taxi | Cataluña

Detienen a miembros de una banda
especializada en robos en escuelas cuando
se fugaban de Cataluña en taxi
Actualizado Domingo, 11 diciembre 2022 - 10:56

En el momento del arresto, llevaban encima unos 19.000 euros conseguidos en 22 robos con
fuerza en centros lúdicos, educativos, deportivos y locales comerciales

Los Mossos d'Esquafra detuvieron hace unas semanas a tres hombres de entre 31 y 44 años
acusados de pertenecer a una banda que cometió 22 robos con fuerza en escuelas, centros
deportivos y establecimientos comerciales. La organización se especializó en entrar en estos
locales por el método del butrón y focalizaban su actividad en otoño y primavera. Los
sospechosos fueron interceptados cuando intentaban subirse a un taxi con destino a Perpiñán y
de ahí tomar un autobús hacia el centro de Europa. Llevaban encima 19.000 euros producto de
sus asaltos.

Los detenidos suman 88 antecedents policiales por los Mossos y el Juzgado de Instrucción
número 4 de Manresa ordenó su ingreso en prisión. Los agentes siguen buscan otros miembros
de la banda. La policía cree que la organización asaltó entre el 19 de mayo y el 2 de julio cuatro
centros lúdicos de una misma franquicia en Sant Fruitós de Bages, Tarragona, Gerona y Lérida.
Durante ese mismo período realizaron cuatro robos más a otras cuatro empresas, por el mismo
método del butrón.

La policía acusa a la banda de cometer 14 robos entre el 16 de octubre y el 26 de noviembre. En
esta etapa, se centraron principalmente en centros escolares y de formación, de los que habrían
llegado a violentar un total de diez. En ese período, también habrían participado en robos en tres
centros deportivos y otro en una empresa. Los asaltos se cometían en localidades del Área
metropolitana de Barcelona y Reus.

Los Mossos creen que se llevaron 31.000 euros, entre dinero en metálico y objetos que se
podían vender fácilmente, en los asaltos y se está pendiente de la valoración de los daños para
acceder a los locales, ya que destrozaban paredes, teches, cristales y puertas. Hacían un butón
en un lateral del inmueble o en el techo y actuban con mucha especialización por el tipo de
empresa a la que robaban y por la movilidad que tenían, ya que se movían por toda Cataluña.
Además, no dudaban en cambiar su forma de actuar o su residencia para dificultar la
investigación policial.

Conforme a los criterios de
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Detenidos tres criminales especializados en
robos en escuelas cuando huían de
Catalunya en taxi
Agentes de Mossos d'Esquadra detuvieron el 30 de noviembre a tres hombres de entre 31 y 44
años, por pertenencia a grupo criminal y como presuntos autores de al menos 22 robos con
fuerza en escuelas, centros deportivos y otros establecimientos comerciales.

Los investigados se habían especializado en cometer robos con fuerza mediante la técnica del
butrón. Su actividad delictiva se desarrolló, de forma muy intensa, en dos fases: una en
primavera y posteriormente otra en otoño.

Robos con fuerza en centros lúdicos, escuelas y centros deportivos de
toda Catalunya

Durante la primera fase, el grupo criminal se centró en violentar centros lúdicos de una misma
franquicia. Entre el 19 de mayo y el 2 de julio, los investigados realizaron robos en cuatro de
estos centros ubicados en Sant Fruitós de Bages, Tarragona, Girona y Lleida. Durante ese
mismo período realizaron cuatro robos más a otras cuatro empresas, por el mismo método.

Durante la segunda fase, los investigados habrían cometido otros 14 robos, entre el 16 de
octubre y el 26 de noviembre. En esta etapa, se centraron principalmente en centros escolares y
de formación, de los que habrían llegado a violentar un total de diez. En ese período, también
habrían participado en robos en tres centros deportivos y otro en una empresa.

Así como durante la primera fase centraron su actividad en una franquicia concreta, durante la
segunda fase seleccionaron sus objetivos entre escuelas y centros deportivos en el Área
metropolitana de Barcelona, principalmente en el Vallès Occidental y Barcelona, y en Reus.

Los ladrones en acción

Mossos

La DIC estima que el valor del dinero en metálico y de los objetos sustraídos asciende a más de



31.000 euros. Por otra parte, no se dispone todavía de una valoración económica en relación a
los daños producidos en todos los centros y empresas violentadas, pero los daños causados en
los robos fueron importantes, ya que los investigados realizaban agujeros en paredes o techos,
esbozaban puertas de despachos, fracturaban cristales, etc.

Modus operandi

El grupo criminal elegía principalmente escuelas y centros deportivos y lúdicos, ya que
usualmente, y de forma estacional, disponen de dinero en efectivo y de aparatos electrónicos de
fácil venta y transporte.

Para acceder a los centros casi siempre lo hacían mediante un butón en un lateral del inmueble
o en el techo. La especialización del grupo quedaba patente en que en primavera se dedicaron,
principalmente, a cometer robos con fuerza en empresas de una misma tipología.

Grupo integrado por cinco personas

La investigación no resultó sencilla debido a la gran movilidad del grupo criminal, y a la gran
multiplicidad de hechos en distintas demarcaciones catalanas. El grupo criminal no dudaba en
cambiar sus rutinas, su residencia o incluso en marcharse de Catalunya de manera temporal
para dificultar la acción investigadora de la policía.

En este sentido, las pesquisas de investigación permitieron determinar que el grupo, integrado
por cinco personas se había establecido en la ciudad de Barcelona para cometer el mayor
número de robos posible.

El día 30 de noviembre los investigadores tuvieron que establecer un dispositivo de localización
y detención de los integrantes del grupo, cuando tuvieron conocimiento de que tres de los
miembros del grupo tenían intención de marcharse del país en dirección a Francia. La rápida
gestión policial permitió detener a los tres hombres en Barcelona cuando intentaban
desplazarse en taxi hasta Perpignan, desde donde debían huir hacia el centro de Europa, y con
un botín de 19.000 euros.

Los detenidos, que suman 88 antecedentes policiales por los Mossos d'Esquadra, pasaron a
disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Manresa, que decretó prisión provisional
para los tres.

La investigación sigue abierta y no se descarta poder atribuir más hechos delictivos al grupo
criminal, así como la realización de más detenciones de los miembros del grupo.
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Los ladrones que robaban en escuelas de
TGN y Reus, pillados cuando subían a un
taxi
Los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial
Central, detuvieron el pasado día 30 de noviembre a tres hombres de entre 31 y 44 años, por
pertenencia a grupo criminal y como presuntos autores de al menos 22 robos con fuerza a
escuelas, centros deportivos y otros establecimientos comerciales.

Los investigados se habían especializado a cometer robos con fuerza mediante la técnica del
butrón. Su actividad delictiva se desarrolló, de manera muy intensa, en dos fases: una en la
primavera y posteriormente otra en otoño.

Durante la primera fase, el grupo criminal se centró en violentar centros lúdicos de una misma
franquicia. Entre el 19 de mayo y el 2 de julio, los investigados realizaron robos a cuatro de
estos centros ubicados en Sant Fruitós de Bages, Tarragona, Girona y Lleida. Durante este
mismo periodo realizaron cuatro robos más a otras cuatro empresas, por el mismo método.

Durante la segunda fase, los investigados habrían cometido 14 robos más, entre el 16 de
octubre y el 26 de noviembre. En esta etapa, se centraron principalmente en centros escolares
y de formación, de los cuales habrían llegado a violentar una decena. En este periodo, también
habrían participado en robos en tres centros deportivos y otro a una empresa.

Así como durante la primera fase centraron su actividad en una franquicia concreta, durante la
segunda fase seleccionaron sus objetivos entre escuelas y centros deportivos en el Área
metropolitana de Barcelona, principalmente en el Vallès Occidental y Barcelona, y a Reus.

La DIC estima que el valor del dinero en metálico y de los objetos sustraídos asciende
además de 31.000 euros. Por otro lado, no se dispone todavía de una valoración económica en
relación a los daños producidos.

Modus operandi

El grupo criminal elegía principalmente escuelas y centros deportivos y lúdicos porque disponen
de dinero en efectivo y de aparatos electrónicos de fácil venta y transporte. Para acceder en los
centros casi siempre lo hacían mediante un butrón en un lateral del inmueble o al techo.

La investigación no resultó sencilla debido a la gran movilidad del grupo criminal, y a la gran
multiplicidad de hechos a diferentes demarcaciones catalanas. El grupo criminal no dudaba al
cambiar sus rutinas, su residencia o, incluso, a marchar de Catalunya de manera temporal. En
este sentido, las indagaciones permitieron determinar que el grupo, integrado por cinco
personas se había establecido en Barcelona para cometer el número más grande de
robos posible.

El pasado 30 de noviembre los investigadores tuvieron que establecer un dispositivo de
localización y detención de los integrantes del grupo, cuando tuvieron conocimiento que tres de
los miembros del grupo tenían intención de marchar del país en dirección a Francia.



La rápida gestión policial permitió detener los tres hombres en Barcelona cuando intentaban
desplazarse en taxi hasta Perpiñán, desde donde tenían que huir hacia el centro de Europa, y
con un botín de 19.000 euros.

Los detenidos, que suman 88 antecedentes policiales por los Mossos d’Esquadra,
pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Manresa, que decretó
prisión provisional para los tres. La investigación continúa abierta y no se descarta poder
atribuir más hechos delictivos al grupo criminal, así como, la realización de más detenciones del
resto de miembros del grupo.
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#educació #jesúsviñas

Mercè Boladeras Alegre  / merce.boladeras @diarideterrassa.com

“La 
segregació 
no és només 
un problema 
de l’escola”
ENTREVISTA A JESÚS VIÑAS 
El president del Consell Escolar de 
Catalunya, Jesús Viñas, examina des 
del seu nou càrrec alguns dels aspectes 
educatius de la ciutat des de la seva 
expertesa en la gestió d’aquest àmbit 

Jesús Viñas, de Terrassa, 
és el president del 
Consell Escolar de 
Catalunya. Abans 
era director territorial 
d’Educació al Vallès i 
inspector / NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Com es veu el sistema educa-
tiu des del seu càrrec, la pre-
sidència del Consell Escolar 
de Catalunya? Tinc una situ-
ació privilegiada. En el sentit 
que estàs a prop de la gestió per-
què tens el despatx al costat de 
la conselleria i a la vegada a prop 
dels representants de la comu-
nitat educativa. És una situació 
totalment nova perquè fins ara 
m’havia dedicat a la gestió i vaig 
ocupar darrerament la direcció 
de Serveis Territorials al Vallès. 

Quina és la seva funció? La 
meva funció és aconseguir que 
la gent participi i que siguem 
útils al departament d’Educa-
ció fent propostes. Propostes 
que, a vegades, són molt críti-
ques i diferents perquè no tots 
els sectors de la comunitat pen-
sen igual i a més tots o cadascú 
pot tenir les seves discrepàncies 
en les polítiques del conseller. Hi 
ha visions molt plurals, però la 
finalitat no és el consens, sinó el 
debat i l’intercanvi d’opinions. 

En el nou calendari esco-
lar, que s’ha aplicat a l’inici 
d’aquest curs, no hi va haver 
consens. Per què? Aquest 
tema és un bon exemple per 
posar sobre la taula. En aquesta 
qüestió no hi havia unanimitat 
en el si de la comunitat. El con-
sell va demanar una moratò-
ria i el departament va conside-
rar que s’havia d’aplicar aquest 
curs. I el consell està valorant 
com ha anat per si cal imple-
mentar millores. En la meva opi-
nió, crec que les vacances d’es-

tiu seran més curtes, com a 
Europa, i que s’haurà d’aprovar 
una fórmula organitzativa que 
perjudiqui el menys possible. 

Vostè participa en el pro-
jecte Aprèn de Terrassa. 
Quina opinió en té? L’element 
essencial que té és que l’educa-
ció és corresponsabilitat entre 
les famílies, entorns socials i les 
administracions educatives. No 
és només una tasca de govern. 
És necessari que l’educació tin-
gui participació i qualitat. Què 
vull dir? Que hem de tenir dades 
contrastades per saber que hem 
de fer. Per exemple, si volem 
demanar més activitats extra-
escolars, hem de saber quina 
és la realitat. I, en aquest sen-
tit, el projecte Aprèn ja ha recollit 
algunes dades com que un 30% 
dels escolars de Terrassa no en 
fan o, per exemple, que un 16% 
dels escolars mengen sols. 

Terrassa ha fet els deures 
per tenir una escola més 
equitativa? Hem començat a 
treballar en la bona línia, encara 
que s’ha de tenir present que 
l’origen de la segregació esco-
lar no solament és escolar. I això 
no canvia d’un dia per un altre. 
Seríem uns il·lusos si pensem 
que en dos anys o tres reverti-
rem la situació. El sistema edu-
catiu ha de donar a tothom el 
què necessita i per, tant, ha de 
compensar les desigualtats per 
arribar a l’equitat. Però cal anar 
més enllà de l’escola perquè 
la segregació també és fami-
liar, social, territorial... El pro-

jecte Terrassa Aprèn també ha 
fet una cosa important i és treba-
llar en xarxa. I, per exemple, tots 
els serveis socials haurien d’en-
trar a l’escola perquè, en defi-
nitiva, el nen s’educa a l’escola, 
amb la família i el barri. I els polí-
tics haurien de tenir en compte 
tot aquest marc i fer polítiques a 
llarg termini. 

Però els polítics, precisa-
ment, canvien les regles de 
joc quan arriben al govern. 
I, sobretot, en educació. Es 
canvien les normes, però a vega-
des es triguen molt a aplicar. A 
Catalunya, tenim la Llei d’Educa-
ció de Catalunya (LEC) i aquí hi 
ha més acord. Una altra cosa és 
que des d’aquí s’hagin de bara-
llar amb el govern espanyol. 

La pandèmia ha fet bai-
xar el rendiment acadè-
mic. Els preocupa? Hi ha una 
dada positiva i és que el nombre 
d’alumnes que obté el certificat 
de l’ESO ha pujat del 70 al 90%. 
El problema que ara ens preo-
cupa més és l’abandonament 
després de l’ESO, a 16 anys, per-
què acaba l’etapa obligatòria. 
En definitiva, a Europa, un dels 
objectius del 2030 és que hi hagi 

escolaritat fins als 18 i 20 anys. 
Nosaltres tenim clar que hauria 
de ser fins als 18 anys perquè la 
inserció laboral és molt compli-
cada. En aquest sentit, cal poten-
ciar la Formació Professional 
Dual, la que es fa amb l’empresa, 
i aconseguir que els alumnes 
graduats amb l’ESO facin FP fins 
als 20 anys, però alhora puguin 
treballar i tenir un sou. 

L’ordinador a l’aula ha vin-
gut per quedar-se? És una 
eina fonamental en la nostra 
vida i ha vingut per quedar-se 
de manera consistent. Ara, això 
no substitueix el llibre de paper, 
la plàstica, la música... Però l’or-
dinador sol no val. Nosaltres 
necessitem mestres i profes-
sors presencials perquè l’acom-
panyament i la relació en l’apre-
nentatge és indispensable. 

La seva carrera professional 
va començar com a docent, 
però ha estat més anys en 
la gestió, primer com a ins-
pector i després com a direc-
tor territorial. Ha enyorat fer 
classe? A mi m’agradava donar 
classes a adults i ho vaig poder 
fer a la universitat fent formació 
a mestres. Va ser reconfortant. 

 Un 90% dels 
alumnes es treuen 
l’ESO, però 
després hi ha una 
tassa molt alta 
d’abandonament 

  

 El sistema 
educatiu ha de 
compensar les 
desigualtats, 
però cal treballar 
en xarxa
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Escoles alternatives: "Som un referent, però
la normativa ens deixa al marge"
Crear una escola des de zero és l'opció que han triat algunes famílies que no han trobat el model
que desitjaven per als seus fills a l'escola pública. 

És el cas de Jordi Mateu amb Ca l'Aulet, un centre ubicat als afores de Sant Cebrià de Vallalta que
va crear el 2013, quan ja tenia més de 20 anys d'experiència com a mestre i assessor en innovació
educativa. Ara hi estudien 93 alumnes des de l'etapa infantil fins a sisè de primària.

El que uneix escoles petites, privades i autogestionades com aquesta és que atenen pocs
alumnes i segueixen el model pedagògic de les escoles vives. Es basen en l'autonomia dels
infants per aprendre i prendre decisions, el contacte amb l'entorn, l'acompanyament emocional i
una estreta vinculació de les famílies, que tenen les portes obertes del centre. 

El problema amb què es troben és que la normativa exigeix que totes les escoles i instituts tinguin
una aula per nivell, una biblioteca de 45 metres quadrats en el cas de primària i de 75 en el cas de
secundària i batxillerat, despatxos de direcció i per activitats de coordinació i orientació, espais
administratius... Uns requisits que han de complir tots els centres independentment del nombre
d'alumnes.

En el cas de Ca l'Aulet, els falta una sala polivalent de 150 metres quadrats que, segons
asseguren, no necessiten.

"Aquests criteris són una absurditat."

Jordi Mateu, codirector de Ca l'Aulet i president de l'associació Centre d'Assessorament i
Integració d'Escoles Vives (Caiev), denuncia que els criteris fan que poder crear escoles
autogestionades només sigui accessible per a "grans corporacions econòmiques": "Deixa fora
espais petits com el nostre, on cuidem molt les relacions, les famílies, els processos d'aprenentatge
dels infants..."

El fet de no estar homologats pel Departament d'Educació fa que la majoria de famílies marxin a
altres centres quan comença l'educació obligatòria per por que no se'ls reconeguin els estudis
cursats. Ca l'Aulet és un dels pocs on ofereixen tota la primària.

https://caiev.com/


Aquestes escoles alternatives permeten que els familiars entrin a les aules (CCMA)

En tots els grups tenen una ràtio d'entre 7 i 8 infants per professional. "Això et facilita un
acompanyament molt proper, que fa que et puguis adreçar a l'infant d'una manera gairebé
personalitzada", afirma Bea Garcia, educadora i referent del grup de primer de primària.

A l'escola també és freqüent trobar famílies que teletreballen i que acompanyen els seus fills
quan ho necessiten. "Si aquella setmana està més fluix d'energia i t'ho pots combinar amb la feina,
podem entrar dins les aules i compartim moments amb els educadors", explica Jana Manich, que
és mare de tres alumnes de l'escola.

El gran, d'onze anys, començarà la secundària l'any que ve i estan buscant institut. "Ens costarà
trobar un lloc que s'adapti a com hem viscut fins ara", reconeix.

Una modificació de la normativa

Per tot plegat, demanen que es modifiqui la normativa i que se'ls apliquin els mateixos criteris
que a les escoles rurals pel que fa als espais. El 2017, tots els partits polítics van aprovar una
resolució al Parlament a favor modificar la llei, però els governs que hi hagut des de llavors no han
aplicat cap canvi.

El Departament d'Educació assegura que està treballant per integrar centres com Ca l'Aulet dins
el marc legal.

"Aquests projectes no són només bombolles."

Mateix reivindica que escoles alternatives com Ca l'Aulet han servit d'inspiració per a centres
públics com l'escola Martinet, a Cornellà de Llobregat, o les escoles Encants o Congrés-Indians, a
Barcelona, i assegura que des de l'associació Caiev han format més de 10.000 mestres en els
darrers 12 anys en els principis de les escoles vives.



Aquestes escoles alternatives reclamen que se'ls apliqui la normativa d'espais de
l'escola rural (CCMA)

"Seguim el currículum al peu de la lletra: fem acompanyament emocional, treball per projectes i
adaptat als processos de cada infant, relació amb les famílies... i, en canvi, tenim una normativa
que ens deixa al marge", lamenta Mateu.
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BUROCRÀCIA · “Estar amb els alumnes és més important que
qualsevol acte administratiu” APRENENTATGE · “Un nen no pot
aprendre si no està bé” RECEPTA · “Cal perseverança i temps”

Montse Marquet Garcia Exdirectora d’escola

ontse Marquet Gar-
cia és llicenciada en
història. Va ser di-
rectora de l’escola

Dolors Monserdà-Santapau,
una escola de la part alta de
Barcelona, amb famílies de ni-
vell sociocultural mitjà i mitjà-
alt, i de l’escola Àgora, una esco-
la d’alta complexitat, de Girona.
Haver viscut dues realitats tan
contraposades converteix en
especial el seu testimoni.

Escoles tan diferents requerei-
xen models directius diferents?
No m’ho sembla. En totes les es-
coles treballem amb persones.
Tinc algunes conviccions: res-
pecte absolut a tothom, exigèn-
cia des de la coherència, opti-
misme, que l’optimisme s’enco-
mana, donar temps per anar in-
corporant els canvis i les nove-
tats. I, després, un element cab-
dal és poder compartir un objec-
tiu de millora que impliqui tot-
hom.

Les qualitats d’una bona direc-
tora?
Capacitat organitzativa, molta
empatia per saber escoltar, i no
tenir por de prendre decisions.
Aquestes serien, per mi, les ca-
racterístiques bàsiques.

Va arribar a l’escola Àgora, a
Sant Narcís, a Girona, una esco-
la amb una dinàmica d’anys de
funcionament, ubicada en un
barri amb moltes famílies
d’aquest perfil que ara qualifi-
quen de “vulnerables”, sobre el
qual no tenia experiència, per
ser-ne directora. No era fàcil...

M
Lluís Espunya
GIRONA

“Els directors
són educadors,
no gestors”

Vaig procurar actuar amb tota
la prudència i el respecte a la
gent que ja era a l’escola. Escol-
tar per procurar comprendre
em va ajudar molt. Tot ho vam
anar fent lentament i ben aviat
vam poder compartir el propò-
sit de progrés que ens cohesio-
nava: la millora del llenguatge
de l’alumnat. De seguida ens
vam engrescar en les accions
concretes per aconseguir-ho.
També ens vam proposar que el
centre fos ben acollidor per a
tothom, crear comunitat.

Exercia el lideratge?
El que em sembla important és
que la direcció es guanyi el res-
pecte, especialment per la cohe-
rència. Sí que ha de ser una per-
sona que tibi, que estiri la resta.
Sobretot ha de tenir un equip
directiu molt cohesionat, que
prengui les decisions de manera
ben compartida i implicada, que
vagi a l’una.

I mai no va deixar de fer classe.
No, perquè és l’única manera
d’estar ben connectada a la rea-
litat. En aquest cas, jo ho neces-
sitava especialment, venia d’un
context molt diferent i saber de
l’alumnat i les seves necessitats,
de primera mà, era essencial.

Què me’n diu, del rol que ara
l’administració atorga a les di-
reccions?
Es proposa una figura directiva
destacant especialment la fun-
ció gestora, i no m’agrada. No
podem tancar-nos en un des-
patx a decidir qüestions. Abans
de res nosaltres som educadors,
no som gestors de papers, ni ex-
perts en recursos humans o en
gestió de personal, i em sembla

que aquesta característica
l’hem de mantenir per damunt
de tot. Un director ha de tenir
criteris pedagògics, sensibilitat
social, conèixer bé el context de
treball, el barri, les condicions
de vida de l’alumnat... I impli-
car-s’hi!

Hi ha hagut un inici de curs
complicat. A les escoles i als
instituts hi ha desànim, potser
també una certa crispació...
La feina és la d’educar i la
d’atendre l’alumnat i això hem
de mirar de preservar-ho, al
marge d’aquest malestar que es
provoca amb decisions que a ve-
gades costa d’entendre. La me-
va recepta és tranquil·litat, pa-
ciència i deixar prou temps de
marge per tal que tot flueixi. I si
tu veus que un nen no està bé,
està trist, sol, amb poques ga-
nes, has de tenir el temps i la
predisposició de poder pregun-
tar-li: “Què et passa? Com et
puc ajudar?” És que si no ho po-
dem fer, no estem fent bé la fei-
na. Un nen no pot aprendre si
no està bé. A primària és més
possible arribar-hi, em fa por
que a secundària costa molt
més.

Aquest temps, com s’aconse-
gueix tenir-lo?
Fent menys activitats. A les es-
coles ens arriben molts inputs,
tota mena de propostes per
apuntar-nos a experiències, jor-
nades, espectacles... i no podem
dir que sí a tot. I la iniciativa que
emprenguem, la que hàgim de-
cidit plegats, hem de treballar-la
amb paciència i persistència,
només la pluja fina i constant va
calant. A vegades reclamem ai-
guats perquè ens guanya la

pressa i el desig de córrer, però
els aiguats s’ho emporten tot.
Pluja fina, tota l’estona...

Es comparen massa les esco-
les?
I tant! I fer-ho només frustra.
“Els d’aquella escola ja llegeixen
a cinc anys”, a vegades es diu.
Jo vaig venir d’una escola de
més nivell acadèmic, però és
que les condicions del context
ho feien més fàcil! A tot arreu
són els nens els que et marquen
el ritme i les possibilitats. La
nostra feina és anar estirant
des d’on saben.

La necessitat de formalitzar to-
tes les actuacions, de tenir els
formularis a punt... què en pen-
sa?
La paperassa ha crescut de ma-
nera exagerada i cal aturar-ho,
perquè ara ja està perjudicant
l’essència de la finalitat de l’es-
cola, que és l’atenció als nens i
nenes. Estar amb ells i acompa-
nyar-los, escoltar-los, conver-
sar-hi, proposar-los activitats,
estimular-los a fer-les, tot això
és molt més important que
qualsevol acte administratiu.

Les programacions, les propos-
tes d’avaluació..., s’han de poder
fer de manera esquemàtica per
tal que siguin útils i pràctics.
Han de ser coherents i justifica-
des, però no cal arribar al grau
de formalització que demanen.

Vostè ha viscut dues tipologies
d’escola ben dispars. Li sembla
que el Departament distribueix
els recursos dels quals disposa
considerant prou les caracte-
rístiques de vulnerabilitat de
determinades escoles, situades
en entorns complexos?
No tinc prou perspectiva per po-
der-ho considerar. Trobo insufi-
cients els recursos de les escoles
d’alta i màxima complexitat.
Per posar un exemple: les aules
d’acollida. Quan un nen arriba
del seu país d’Àfrica o d’Àsia,
només poden usar el recurs
d’acollida dos, màxim tres anys.
De veritat que algú pot pensar
que aquests nens aprendran
una llengua en dos anys? En ge-
neral arriben amb unes motxi-
lles carregades de moltes vivèn-
cies mal enteses. De llengua es-
tructurada no tenen ni la prò-
pia. I l’escola són només cinc ho-

Entrevistes a professionals del món educatiuEducació
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Educació i
voluntariat
Considera que haver
treballat a l’escola Àgo-
ra ha estat un regal, la
millor opció en l’àmbit
professional. Li ha per-
mès desenvolupar un
vessant d’intervenció
social que abans no-
més havia exercit de
manera anecdòtica.
Seguint aquest fil, ara
col·labora amb la Fun-
dació SERGI, de la qual
és vocal del Patronat.
Hi ajuda en tasques
d’elaboració de pro-
postes i assessora-
ment. També participa
en el Moviment de Re-
novació Pedagògica
del Gironès, on ha col-
laborat impulsant dife-
rents jornades i , grups
de treball. El món edu-
catiu encara la motiva
especialment. Confes-
sa no haver perdut la
capacitat d’enfadar-se
amb algunes de les no-
tícies que es generen.
■ MANEL LLADÓ

res! Les mancances acadèmi-
ques de base no s’atraparan. I
les altres, de mancances? I
quan en una escola n’hi ha cent
cinquanta d’aquestes caracte-
rístiques? No estic segura que el
Departament consideri prou la
diversitat de centres.

Hi ha una certa polèmica amb
relació a si les escoles de més
complexitat han de dedicar-se
a tenir cura sobretot dels as-
pectes emocionals del seu
alumnat, encara que sigui en
detriment de l’exigència acadè-
mica.
Em sembla impossible haver de
triar. No pots abandonar l’ex-
igència acadèmica. Si no apre-
nen els continguts acadèmics a
l’escola, on ho faran? Tenir for-
mació dona oportunitats. Però
tampoc no es poden bandejar
els aspectes emocionals. Si
t’acostes afectivament, podràs
ajudar millor en l’aprenentatge.
Són dos pols que s’alimenten
mútuament.

Podeu llegir l’entrevista
completa a:

ja.cat/experiencia-per-si-servis
�
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Els treballadors de l’Ajun-
tament de Ripoll rebran el
lot de Nadal en format ta-
lonari amb vals per gastar
als diferents establiments
col·laboradors des del 22

de desembre i fins al 7 de
gener. L’any passat, va
comportar vendes per va-
lor de 7.800 euros. El go-
vern local s’ha afegit, així,
a la campanya Ripoll tor-
na a bategar per Nadal.
Aquesta campanya preveu
premis per als qui comprin

als establiments comer-
cials o de serveis de Ripoll,
escrivint el nom i telèfon al
darrere del tiquet de com-
pra i dipositant-lo a la bos-
sa gegant que està ubicada
a la plaça de l’Ajuntament.
Finalitzat el termini, es fa-
rà un sorteig entre tots els
tiquets i hi haurà tres pre-
mis, en forma de vals de
300, 200 i 100 euros per
bescanviar als comerços
col·laboradors de Ripoll.
També es podran lliurar a
les farmàcies del barri de
l’Estació i de la Carretera
de Barcelona. ■

J.C.
RIPOLL

Lot de Nadal a Ripoll
en format vals de
compra

Manoli Vega i Montsina
Llimós, regidores de Comerç
i Cultura ■ J.C.
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Amposta reconeix la tasca de 27 docents
jubilats i els millors expedients acadèmics
del curs passat en la tercera Gala de
l’Educació - EbreDigital.cat
Fer valdre la tasca de tots els agents implicats en l’educació de la ciutat. Aquest va ser el
principal objectiu de la tercera Gala de l’Educació, que va tindre lloc a Amposta divendres 9 de
desembre a l’auditori municipal i en la qual l’alcalde, Adam Tomàs, va destacar el paper
educador de la ciutat. “Som referents en moltes coses, també com a ciutat educadora, amb una
vintena de centres educatius que van des de l’educació infantil amb les llars d’infants municipals
fins a la formació en edat adulta”, afegia, tot traient pit també de tots aquells projectes que
converteixen Amposta en una ciutat amb projecte Educació 360, “una cosa que no tindria sentit
sense la implicació dels centres educatius”. “Tots junts hem aconseguit que allò que passa als
centres transcendeixi a la societat”, va afegir

Una seixantena de persones, entre representants dels centres educatius de la ciutat, docents
jubilats els darrers tres cursos acadèmics i l’alumnat reconegut, van assistir a aquesta tarda que
va començar amb la conferència del jove ampostí Pau Miralles, responsable de selecció de
l’empresa Kronospan. Un jove que, a més d’explicar la seva trajectòria educativa i professional,
va destacar la constància, el treball i la passió com a els aprenentatges adquirits dels seus
mestres i professors.

Reconeixement a 27 mestres jubilats

Durant la tarda es va fer reconeixement als 27 docents jubilats durant els cursos 2019-2020,
2020-2021 i 2021-2022. Per a tots ells, la regidora d’Educació, Núria Marco, va tenir paraules
d’agraïment, sense oblidar també allò viscut durant els darrers anys per la pandèmia de la
Covid-19. Els jubilats van ser Josep Sanz, d’Esardi, Cinta Forcadell Vericat, Miquel Vila Bausà,
Manel España Forcadell i Joan Josep Sancho Arasa de l’Institut Montsià; Josep Miquel Folqué
Salaet, Maria José Fuster Moreso, Teresa Prat Vidal, Francesc Arribas López, María José Roda
Sanz i Mercè Masip Masip del Miquel Granell; Pere Montañana Arzo, Marga Pujol Martí, Joan
Manel Estellé Valldepérez i Bea Estller Foix del Soriano-Montagut; Maria José Giné Millan, del
Consol Ferré; M José Navarro Camison, Lluïsa Lizàrraga, Corpus Jarauta Tarazona, Carme
Sancho i Teresa Garriga Rius de l’Institut Escola Agustí Barberà, i Ubaldo Garcia, Marisol Olivé,
Carlos Vilaplana, Ferran Gomez, Gerard Pomada i Domingo Segura de l’Institut Ramon
Berenguer IV.

En el marc de la jornada també es van entregar reconeixements als millors expedients
acadèmics dels presentats als ajuts a l’estudi superiors. Així, en Cicles Formatius de Grau
Superior, l’expedient acadèmic amb nota mitjana més elevada va ser el d’Oscar Davila Bel, del
cicle formatiu de grau superior Mecatrònica Industrial, de l’Institut del Montsià, amb una nota
mitjana de 9,6. La segona més alta va ser la de Neus Añó Montañés, del Cicle Formatiu de Grau
Superior Laboratori Clínic i Biomèdic. Amb una nota mitjana de  8,6. En graus universitaris,
l’expedient acadèmic amb nota mitjana més elevada va ser el de Laia Tondà Llombart, que
cursa Grau en Turisme a l’Escola de Turisme CETT amb una nota mitjana de 9,81. I Jose



Vicente Jovani Bordera va tenir la segona millor nota amb el Grau en Medicina Tradicional
Xinesa a la Universitat Europea de l’Atlàntic amb una nota mitjana de  9,76.

Pel que fa als alumnes de graus universitaris que tenen un expedient acadèmic amb més
Matrícules d’honor, el primer va ser Christian Llobat Galian, del Grau en Direcció d’Empresa a
CUE Cardenal Herrera de València amb 7 Matrícules d’Honor i una nota mitjana de 9,46. En
segon lloc, Joel Reverter Lainez, del Grau en Llengua i Literatura Hispàniques, amb sis
matrícules d’honor i una nota mitjana de 9,25. I en màsters universitaris.

L’expedient acadèmic amb nota mitjana més elevada va ser el Àngela Martí Pellisé, que cursa
Màster en Advocacia amb una nota mitjana de 9,93 i una matrícula d’honor.  M. Carmen
Camacho Pérez, del Màster en Formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, té el segon millor expedient amb
una nota mitjana de 9,6 i 3 matricules d’honor.

Finalment, pel que fa màsters universitaris amb més matrícules d’honors, les 8 matrícules de
lídia Garcia Isals al Màster en Formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes la converteix en el millor expedient.
La segueix Carmen Camacho, amb tres matrícules, al mateix màster.

Quant a reconeixements, també se’n va fer un al Centre de Formació d’Adults Sebastià J. Arbó
pels seus 25 anys, i a l’Escola Agrària pels seus 50 anys. Tanmateix, es va fer entrega dels
diplomes i exemplars als guanyadors dels Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat dels
anys 2021 i 2022. El 2021, l’accèssit se’l va endur l’alumna del Ramon Berenguer IV, Laia cabré
Navarro, pel treball “Tortosa entre mar i muntanya: evidències paleontològiques”. El primer premi
va ser per a Marina Ferré Martínez, “Estudi sociolingüístic del català a Amposta i a Catalunya” de
l’Institut de Tecnificació. L’any 2022, l’accèssit se’l va endur Martina Tolós Campàs, “Avaluació
de la tetrodotoxina en mostres del marisc del Delta de l’Ebre” de Institut Ramon Berenguer IV. El
primer premi va ser per a Sara Flos Palacios, del Ramon Berenguer IV, i el seu estudi “L’impacte
de la Covid-19 a Amposta”.
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La Selva Local

n El pati de l’Escola Carles Faust va 
acollir fa pocs dies la inauguració 
d’un mural inclusiu que ha signifi-
cat la suma d’esforços de tres grups 
d’alumnes: els del propi centre es-
colar on està situat, així com de l’Es-
cola d’Educació Especial Ventijol i 
l’Institut Serrallarga. 

L’acte inaugural va quedar cen-
trat precisament en aplegar els ar-
tífexs d’aquest projecte integrador 
al pati on es pot gaudir del mural, 
uns parlaments, i un animat esmor-
zar compartit. El van encapçalar 
l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa; 

el director de l’Escola Carles Faust, 
Carles Martín; la directora de l’Es-
cola d’Educació Especial Ventijol, 
Teresa Folgado; i el director de l’Ins-
titut Serrallarga, Rubén Fernández. 

També hi van participar dos pro-
fessionals de les arts plàstiques: 
Ana Laura  i Juan José García Bayón, 
que han col·laborat en l’elaboració 
del mural de manera desinteressa-
da. 

Els objectius que s’han volgut as-
solir, plenament aconseguits, han 
estat fomentar el treball en xarxa al 
centre educatiu i el seu entorn, ja 
que tots tres centres educatius es-

tan geogràficament molt a prop, i 
inclús es comparteixen espais. Així, 
s’ha refermat uns vincles encara 
més forts entre diversos agents edu-
catius que actuen en una mateixa 

zona, però amb característiques so-
cioculturals diferents. 

La gènesis d’aquest mur no cal 
anar a buscar-la massa lluny en el 
temps. Aquest curs 2022-2023 tot 
just va començar amb el canvi 
d’equip directiu de l’escola i, dins 
del nou projecte de direcció en què 
s’havia estat treballat prèviament, 
un dels objectius prioritaris mar-
cats era canviar la imatge del cen-
tre, acabar amb l’estigmatització 
que pateix. Donar-li la volta i desta-
car el seu caràcter integrador, pot-
ser no gaire conegut encara portes 
enfora.

Un moment de l’acte d’inauguració AJUNTAMENT DE BLANES

Un dels objectius 
prioritaris el projecte 
era acabar amb 
l’estigmatització que 
pateix el centre 

Blanes inaugura un mural inclusiu 
fet per diferents escoles del municipi
u En aquest projecte hi han treballat alumnes de primària, secundària i educació especial

DdG. BLANES

 ICONNA / RIUDELLLOTS

Riudellots de la 
Selva millora 
l’accessibilitat al 
pavelló municipal

n Els nous accessos del pavelló 
municipal de Riudellots de la Sel-
va es van obrir dissabte dseprés 
d’una inversió de 355.588,64 eu-
ros. L’objectiu era solucionar els 
problemes de funcionament i mi-
llorar l’estètica per fer el pavelló 
municipal més accessible. Con-
cretament, s’ha ampliat la zona 
d’aparcaments amb 31 places de 
cotxes i 8 de motos. S’ha habilitat 
una zona de pas exclusiva per a vi-
anants, tant amb rampes com 
amb escales. 

DdG. RIUDELLOTS D ELA SEWLVA

n Maçanet de la Selva va aprova-
ramb el vots de Som Maçanet, 
ERC, PSC i el partit Demòcrates 
Independents de Maçanet el 
pressupost municipla per 2023.  
El pressupost de Maçanet de la 
Selva està dotat en  8.139.128,77€. 
Aquest any el pressupost ha in-
crementat un 8,28% més que el de 
l’exercici anterior, a conseqüèn-

cia de l’augment en els ingressos 
previstos. 

 L’aposta que ha fet l’Ajunta-
ment per la creació i reforçament 
de la Policia local ha permès tenir 
un major control en les infracci-
ons i urbanístiques i de circula-
ció, acció que ha derivat en un in-
crement en les taxes i multes. 

En segon terme es preveu un 
increment de la taxa per l’ús pri-
vatiu i aprofitament especial del 
domini públic de les empreses 
subministradores, per la qual les 
empreses han d’abonar a l’Ajun-
tament un 1,5% dels seus ingres-
sos bruts obtinguts en el munici-
pi de Maçanet de la Selva.  

Maçanet de la Selva aprova 
el pressupost per l’any vinent

DdG. MAÇANET DE LA SELVA

u Els comptes, dotats en 
8.139.128,77€, tiren endavant 
amb un increment del 8% 
respecte de l’any anterior

El Lloret 
Convention 
Bureau assisteix 
a la fira IBTM 
de Barcelona

DdG. LLORET DE MAR

n El Lloret Convention Bureau va 
participat a la fira IBTM, que ha 
tingut lloc a Barcelona del 29 de 
novembre a l’1 de desembre. Es 
tracta d’una de les principals fires 
del sector de la indústria MICE a 
nivell internacional i, en paraules 
dels organitzadors, les xifres d’en-
guany han superat les del 2019 
amb més de 60.000 entrevistes 
prèvies tancades i més de 10.000 
visitants. 

El Lloret Convention Bureau 
ha tancat una trentena d’entrevis-
tes amb diferents organitzadors 
professionals d’esdeveniments, 
així com trobades amb col·labo-
radors del sector.   

El Lloret Convention Bureau, 
disposava d’un espai dins l’estand 
del Catalunya Convention Bu-
reau, on també hi exposaven em-
preses lloretenques com són Eve-
nia Hotels, l’hotel L’Azure o Aqua 
Hotels. També va comptar amb 
l’assistència a la fira de represen-
tants de l’hotel Rigat Park, Hotel 
Delamar, Don Juan Hotels, Le-
mon Kayak i Abèlia i Mel. 

La fira IBTM ha comptat amb 
professionals de més de 100 paï-
sos i un total de 2.200 compradors 
d’empreses, associacions i agèn-
cies de renom internacional. En-
guany la fira s’ha centrat en la 
«creació de cultura» amb un for-
mat renovat i innovador.

u Ha tancat una trentena 
d’entrevistes amb diferents 
organitzadors professionals 
d’esdeveniments
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