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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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MADRID 

España es el segundo país 
europeo con más niños 
pobres o en riesgo de serlo 

La reducción de la pobreza infan-
til es una de las más urgentes asig-
naturas pendientes de este país. El 
impacto de la crisis económica y 
social desatada por la pandemia 
sobre las familias más vulnerables 
ha dado la puntilla a una situación 
de partida nefasta. El resultado es 
que España tiene la segunda ma-
yor tasa de niños y adolescentes 

en riesgo de pobreza y de exclu-
sión social de Europa, según reco-
ge el análisis dado a conocer ayer 
por la Plataforma de la Infancia, 
que aglutina a las principales ONG 
que trabajan con menores. 

Uno de cada tres menores de 18 
años residente en España vive con 
notables carencias, e incluso ya ha 
visto como en su casa se ha tras-
pasado el umbral de la pobreza. 
Solo Rumanía, donde cuatro de 
cada diez niños rozan la indigen-
cia, tiene peor situación, con Bul-
garia y Grecia muy cerca de los 
malos datos españoles, e Italia en 
quinto lugar, con casi un 30% de 
chicos en riesgo de pobreza. 

La infancia es el grupo de edad 
español en el que más se ceban la 
necesidad y la miseria. El 33% de 
los menores solo conocen esta vi-
da de estrecheces y carencias, 
frente al 27,6% de españoles que es-
tán en similar situación, lo que su-
pone cinco puntos y medio más de 
riesgo de pobreza y exclusión, que 
se convierten en catorce si con 
quienes se les compara es con los 
pensionistas. 

El riesgo de pobreza infantil en 
España ha empeorado en el últi-
mo año 2,7 puntos y se han eva-
porado las mejoras logradas des-
de 2016, para situarse cerca de los 
máximos de deterioro vividos en 
2014, en lo profundo de la gran 
crisis, cuando los riesgos de indi-
gencia y exclusión alcanzaron a 
casi el 36% de los chicos. 

La mala situación cada vez ale-
ja más a España de cumplir los ob-
jetivos de reducción de la pobre-
za infantil que se fijo la Unión Eu-
ropea para esta década. Los socios 
comunitarios se marcaron como 
meta que los niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión no supera-
sen en 2030 el 17,2%, la mitad de 
la realidad española.

La pobreza alcanza al 
33 % de los niños y 
niñas españoles EFE 

BARCELONA 

La familia, de origen 
pakistaní, retenía a la joven 
e intentó que denunciara a 
su actual novio 

Los Mossos d’Esquadra detuvieron 
el pasado día 16 a un hombre 
que trataba de casar por la fuer-
za a su hija de 19 años, a la que 
mantuvo secuestrada en casa y 
obligó a denunciar falsamente a 
su actual novio, cuya relación de-
saprobaba. Según avanzó ayer El 
País y confirmaron a Efe fuentes 
policiales, la víctima, de origen 
pakistaní, se presentó el 16 de di-
ciembre en una comisaría de 
Barcelona junto a su padre para 
supuestamente denunciar la vio-
lencia machista ejercida por su 

novio. La joven recibió asistencia 
de una abogada tal y como mar-
ca el protocolo, y le confesó que 
el padre la había obligado a de-
nunciar bajo la amenaza de en-
viarla a Pakistán, puesto que en 
su familia desaprobaban la rela-
ción. Para evitar que pudiera ver-
le, la encerraron en su habitación 
bajo estricta vigilancia y amena-
zas. Además, la familia le dijo a 
la víctima que había sido casada 
por internet con un hombre de 
Pakistán que era amigo del pa-
dre. Después de la denuncia, el 
padre quedó detenido; y la ma-
dre y el hermano, denunciados. 
La denunciante, bajo protección, 
ya no se encuentra junto a su fa-
milia. El padre quedó en libertad 
con cargos y una orden de aleja-
miento de su hija tras pasar a 
disposición judicial.

Detenido por secuestrar  
e intentar casar a su hija

Menores Barcelona

EFE 
BARCELONA 

El Ministerio Público pide hasta 
ocho años y nueve meses de pri-
sión para 17 ex altos cargos y em-
presarios en la época del Govern 
de CiU, entre ellos, Josep Lluís 
Quer y Josep Antoni Rosell, exdirec-
tivos de la empresa Gisa, por una 
presunta trama de adjudicación 
fraudulenta de obra pública entre 
los años 2011 y 2015. 

En su escrito de acusación, que 
avanzó ayer El Periódico, el fiscal 
anticorrupción sostiene que du-
rante esos años los imputados 
amañaron adjudicaciones de obra 
pública en Catalunya, con la cola-
boración de los dos máximos res-
ponsables de Gestió d’Infraestruc-
tures SA (GISA), empresa que des-
pués sería Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya. 

El fiscal imputa en concreto a 
Quer, a Rosell y a otros dos ex altos 
cargos, un delito continuado de 
prevaricación, de fraude continua-
do a las administraciones públi-
cas, y otro de organización crimi-
nal, por configurar durante esos 

años un «cártel colusorio al que 
denominaron ‘Núria Bofill’», mien-
tras que al resto de procesados los 
acusa por los dos primeros de es-
tos tres delitos como colaborado-
res necesarios. 

El Ministerio Público, en su es-
crito de acusación remitido al Juz-
gado Central de Instrucción nú-
mero 5 de la Audiencia Nacional, 
señala que los acusados «fueron 
ejecutando un pacto para conse-
guir la adjudicación de concurso 
de Administraciones Pública en el 
ámbito catalán», mediante el cual 
ofrecían unos precios durante la 
licitación que permitiesen la «ex-
clusión» del resto de competido-
res. 

De esta manera, dice el Ministe-
rio Fiscal, los empresarios evita-
ban y «anularon» la libre compe-
tencia, obteniendo mediante estos 
cauces un contrato «más benefi-
cioso» que el que hubieran logrado 
en «condiciones de igualdad». 

Según el fiscal anticorrupción, 
ello era posible gracias a la «con-
nivencia» de los que eran por 
aquel entonces los dos máximos 
responsables de GISA, en concreto, 

Quer y Rosell, que ocupaban res-
pectivamente los cargos de presiden-
te y director. 

Con esta trama, apunta el fiscal, 
defraudaron presuntamente a dife-
rentes organismos, fundamental-
mente a GISA, con la «conniven-
cia» de sus dos principales respon-
sables, los cuales «manipulaban» 
las adjudicaciones abusando de su 
«jerarquía» en la misma, «presio-
nando» y dando indicaciones a sus 
subordinados para que modifica-
ran las valoraciones hechas por los 
técnicos sobre las diferentes ofer-
tas presentadas en los concursos 
de licitación. 

Por su parte, el resto de empresas 
que supuestamente participaron 
en esta trama actuaban «intencio-
nadamente y deliberadamente» 
para que las adjudicaciones siguie-
ran criterios «subjetivos». 

«Las empresas que participaban 
del pacto colusorio realizaban in-
tencionada y deliberadamente sus 
ofertas agrupadas en un rango de 
precios muy restringido, lo que 
provocaba dos efectos inmedia-
tos», esgrime la Fiscalía, que pide 
para Quer y Rosell ocho años y 
nueve meses de prisión, al igual 
que para Josep Narcís Arderiu, de 
la Asociación Catalana de Ingenie-
ría y Arquitectura (Asinca), mien-
tras que para los otros 14 proce-
sados solicita seis años y tres meses 
de cárcel. 

Con esta trama, sostiene el fis-
cal, resultó perjudicado el patri-
monio público, porque las empre-
sas decidían, bajo el control de 
Quer y Rosell, en qué nivel queda-
ría situado el precio de adjudica-
ción y, por tanto, las «exclusiones 
por baja temeraria, con los consi-
guientes perjuicios para los inte-
reses patrimoniales públicos».

Catalunya/Espanya

Fiscalía pide prisión para 17 excargos 
del Govern por amañar contratos

Caso GISA

Entre 2011 y 2015 pactaron con empresarios para adjudicar obra pública de forma fraudulenta

Sede de la empresa pública Gestió d’Infraestructures SA, en una 
imagen del año 2011, cuando hubo las primeras detenciones.  ACN
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Les vetlladores alcen la veu contra la
"precarietat"
El col·lectiu de vetlladores ha alçat la veu contra la "precarietat" que pateixen. "Creiem que no
es valora gens ni mica la nostra tasca", ha explicat Zaïra Torán, vetlladora a l'Institut Arnau
Cadell. El desencadant del malestar, que han denunciat els sindicats, és el retard en el
cobrament de les nòmines del mes de novembre. A 7 de desembre, més de 600 vetlladores de
Catalunya encara no havien cobrat la seva nòmina de novembre. A dia 13, encara n'hi havia que
no l'havien rebut.

"L’externalització del suport a l’educació inclusiva als centres educatius per part del
Departament d’Educació està arribant a límits insostenibles", han denunciat des de Comissions
Obreres. Tot i que les vetlladores treballen en escoles i instituts públics, la Generalitat
externalitza el servei a empreses privades. Recentment, la gestió s'ha adjudicat a la Fundació
SAMU, una empresa amb seu a Sevilla. En el traspàs amb l'anterior concessionària és quan
s'ha produït tot el retard en el cobrament.

"Diuen que hi ha hagut un mal traspàs d’informació i que no s’ha gestionat bé. Això ha generat
un retard de cinc o sis dies de cobrar nòmines. A dia 13 hi ha algunes vetalladores que encara
no han cobrat. Algunes han cobrat 200 o 300 euros menys i, a d'altres, no se'ls hi ha fet bé la
retenció d'IRPF", lamenta Zaïra Torán, que afegeix: "A algunes vetlladores les van donar d’alta
l’1 de novembre i també de baixa. Hi ha treballadores que no estaven contractades i han seguit
treballant".

La precarietat del sector

Aquesta ha estat la gota que ha fet vessar la paciència del col·lectiu de vetlladores, que
denuncia la seva "precarietat" i reclama a la Generalitat que internalitzi el servei i no el deixi en
mans privades. Una de les situacions que pateixen és que són treballadores fixes discontínues i
no saben quantes hores treballaran el curs vinent abans de començar: "Ens genera molta
inestabilitat a nivell familiar i laboral".

A més, les vetlladores tenen ocntractes parcials, d'entre 5 i 25 hores setmanals. "Vaig conèixer
una companya contractada per tres hores a la setmana", indica la Zaïra. Això les obliga a
buscar altres feines per poder obtenir més ingressos. I al juliol i a l'agost són donades de baixa i
no perceben un salari i es veuen obligades a demanar l'atur o cercar una feina temporal a l'estiu.

Zaïra Torán: "S'omplen la boca amb l'escola inclusiva..."

Per tot plegat, consideren que el Departament d'Ensenyament no valora la seva feina.
"S’omplen la boca amb l’escola inclusiva, però això passa perquè un nano pugui tenir una
atenció total en cada moment. I resulta que només hi ha una vetlladora durant vint hores a la
setmana. I en un institut, potser ha d'atendre quatre o cinc nois", explica.

Zaïra Torán: "Nosaltres no juguem amb els nanos, cuidem i acompanyem els infants
dins de les aules en el seu creixement escolar"

I és que la feina de les vetlladores és primordial per poder atendre i donar suport a alumnes amb

https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/vetlladores-alcen-veu-contra-precarietat_2176344102.html


necessitats especials: "La tasca és molt diversa. Som tècniques d’educació especial. Atenem
nanos de diversitat funcional (per exemple, infants amb cadires de roda) i també conductuals,
amb dificultats per aguantar les seves crisis".

Tot i el seu paper fonamental en el creixement educatiu, el seu conveni és dels professionals
del lleure: "Nosaltres no juguem amb els nanos, cuidem i acompanyem els infants dins de les
aules en el seu creixement escolar". Per tot plegat, demanen a la Generalitat que internalitzi el
servei i posi en valor la seva tasca. 

"Des de CCOO denunciem el greu incompliment de la Fundació SAMU envers de les seves
treballadores, i exigim que de manera immediata aquesta situació sigui resolta. Igualment,
responsabilitzem directament el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al
qual reclamem una intervenció ràpida per redreçar la situació actual, a la vegada que els
reclamem obrir una taula de diàleg amb les organitzacions sindicals més representatives per tal
de negociar la internalització d’aquestes treballadores a la funció pública", emfatitza el sindicat
el sindicat.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a
Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

https://www.totsantcugat.cat/tot-sant-cugat/segueix-l-actualitat-de-sant-cugat_2115755102.html
https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/rep-les-noticies-de-sant-cugat-a-traves-del-nostre-whatsapp_173854102.html
https://t.me/totsantcugat
https://www.totsantcugat.cat/subscriurem.html
http://es-es.facebook.com/Totstc
http://twitter.com/totsantcugat
https://instagram.com/totsantcugat/
https://www.tiktok.com/@totsantcugat
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Barcelona destina 1,5 milions a eliminar
l'amiant de 5 instituts
Pas endavant per eliminar gradualment l’amiant a Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, destinaran 1,5 milions d’euros del
fons europeu REACT a canviar les cobertes amb fibrociment de cinc centres educatius de la
ciutat de Barcelona, entre els quals hi ha els més grans i antics de la ciutat. Al llarg del 2023 es
reemplaçaran les teulades dels tallers a l’Institut Mare de Déu de la Mercè, a la Zona Franca;
de l’Institut Escola del Treball, a l’Eixample, i de l’Escola d’Art i Disseny Llotja, a Sarrià –
Sant Gervasi.

També es faran treballs globals per substituir la coberta de l’edifici 17 de l’Escola del Treball i a
l’Institut Menéndez Pelayo (Sarrià – Sant Gervasi). L’anunci de la partida va fer-lo el regidor
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Pau Gonzàlez, a la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports del 13 de desembre. Se suma a la partida de 14 milions europeus que també
es destinaran a 11 instituts per fer-los més eficients.

https://beteve.cat/politica/barcelona-destina-1-milio-mig-eliminar-amiant-cinc-instituts/
https://beteve.cat/societat/obres-11-instituts-barcelona-millora-eficiencia-energetica/
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Simulacres de situacions d’emergència als
centres educatius de Torredembarra
El departament de Seguretat i Protecció civil de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la
col·laboració de la Policia Local, ha dut a terme simulacres de situacions d’emergència a tots
els centres educatius públics del municipi entre finals de novembre i principis de desembre.
D’aquesta manera, alumnes, professors, mestres i tot el personal han pogut practicar què
haurien de fer per evacuar el centre en cas d’emergència. Hi han pres part els instituts
Torredembarra i Ramon de la Torre; les escoles Antoni Roig, Molí de Vent i l’Antina, i les
llars d’infants municipals el Cirerer i els Gegants de la Torre.

El resultat de tots els simulacres ha estat satisfactori, però com que des de 2019 no s’havien
realitzat, s’ha ofert la possibilitat de poder-los repetir en una altra ocasió durant aquest curs de
forma voluntària per tornar-los a practicar i acabar-los de matissar.

Altres accions que s’han realitzat en l’àmbit de l’educació amb la participació de la Policia Local
han estat xerrades als instituts del municipi sobre les xarxes socials i l’ús segur d’internet,
l’assetjament i el ciberassetjament, i els vehicles de mobilitat personal. També s’ha enviat
informació a les llars municipals sobre sistemes de retenció infantil i s’ha realitzat una jornada
de seguretat viària a la gent gran a través de Càritas.

A més, s’han planificat les classes d’educació viària que tindran lloc a partir de gener, a l’Antoni
Roig, el febrer i març a l’Antina i l’abril i maig al Molí de Vent. Durant el mes de maig, es faran
sortides en bicicleta per als alumnes de 6è de tots els centres. A més, els centres escolars també
s’han interessat en la realització de jornades informatives als alumnes de 5è i 6è primària sobre
la temàtica de xarxes socials i internet segura.

http://www.diaridetarragona.com/costa/simulacres-de-situacions-d-emergencia-als-centres-educatius-de-torredembarra-LD13329424
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Els alumnes de l'Institut La Valira presenten
l'aplicació 'Lost Way: Alt Urgell' sobre
camins tradicionals de la comarca -
RàdioSeu 107.2 FM: notícies de La Seu
d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu
Els alumnes de 3r d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell han desenvolupat, aquest
desembre, una aplicació per a telèfons mòbils per divulgar els "camins oblidats" de la comarca i
alhora fomentar la mobilitat a peu o en bicicleta. L'app s'anomena 'Lost Way: Alt Urgell' i els
estudiants mateixos, acompanyats de professors i tutors, l'han presentat aquest dimarts al matí a
la Sala de la Immaculada.

Aquesta aplicació s'afegeix a les quatre que els alumnes del centre urgellenc han après a crear
en anteriors cursos. Marc Llovera, professor de Tecnologia de l'institut, ha explicat que la idea
sempre neix del professorat, però que a partir d'allà són els alumnes els que han de treballar per
aconseguir fer-la realitat, sempre amb l'assessorament dels docents quan és necessari. A més a
més, tots els projectes que han dut a terme tenen un rerefons local, perquè han inclòs
temàtiques com ara les aus amb més presència a l'Alt Urgell o bé la tradició del Ball Cerdà.

En aquest cas, en l'elaboració hi han pres part tretze grups d'alumnes i cadascun d'ells s'ha
encarregat d'un aspecte concret, com poden ser el disseny, la redacció o la difusió. Des de
l'institut remarquen la importància d'aquest funcionament, perquè ajuda els joves a valorar el
treball en equip.

Així, en total hi han pres part uns 60 alumnes, incloent-n'hi alguns de 4t d'ESO. Des d'ara el
producte ja es pot adquirir de franc a la PlayStore per a dispositius Android.

https://www.radioseu.cat/noticies/els-alumnes-de-linstitut-la-valira-presenten-laplicacio-lost-way-alt-urgell-sobre-camins-tradicionals-de-la-comarca
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Calafell exigeix sanitaris a les escoles pels
infants amb problemes de salut
L’Ajuntament de Calafell exigeix, per unanimitat, que a les escoles i instituts hi hagi sanitaris que
puguin atendre necessitats dels infants amb diabetis i altres problemes de salut. Un servei que
atengui tasques que no poden encarregar-se al professorat, per no tenir formació sanitària, i que
hauria de cobrir tant el dia a dia dels centres com les sortides escolars.

La moció, que recull una demanda de col·lectius de famílies afectades, explica les dificultats que
pateixen. Unes dificultats que s’agreugen durant les excursions o les colònies. Sovint, un adult
de la família ha d’acompanyar l’infant, deixant la feina i pagant-se l’excursió.

La complexitat d’atendre aquestes necessitats fa que alguns centres no siguin proclius que
infants amb diabetis de tipus 1 i altres patologies puguin participar en activitats. Això, segons
afirma la moció aprovada, és un greuge i una discriminació.

La demanda, que es traslladarà als departaments d’Educació i de Salut de la Generalitat,
inclourà una segona moció aprovada, també per unanimitat, en el ple d’aquest 15 de desembre.
Aquest acord reclama més personal i mitjans econòmics i materials per a l’atenció a l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

L’acord constata que la dotació de persones vetlladores s’ha reduït dramàticament en els darrers
tres cursos. Ha baixat tant el nombre de persones vetlladores, com les hores setmanals de
servei. Una de les escoles s’ha quedat sense persona vetlladora.

Amb aquestes retallades, diu la moció, és impossible fer front a l’atenció a la diversitat. Afegeix
l’acord que la inclusió a l’escola si aquesta qüestió no es converteix en prioritat i s’hi aboquen
els esforços i recursos necessaris.

https://laciutat.cat/laciutatdelpenedes/calafell-exigeix-sanitaris-a-les-escoles-pels-infants-amb-problemes-de-salut
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El programa Singulars de la Cecot formarà
45 joves en oficis - Diari de Terrassa
La cinquena edició del programa Singulars de Cecot Formació i Desenvolupament orientarà
i formarà 45 joves. L’entitat torna a posar en marxa una nova edició de la iniciativa adreçada a
joves inscrits al registre de Garantia Juvenil, sota el projecte  “Jove, #Activa’t” amb l’objectiu de
promoure la millora de la seva ocupabilitat.

Prop d’un 20% dels participants en la passada edició s’ha inserit laboralment i
aproximadament un 30% ha retornat al sistema educatiu aconseguint, un 48% d’inserció total.
“Respecte a les dues edicions anteriors, s’han professionalitat més d’un centenar de noies i nois
i el percentatge d’inserció ha estat notable arribant a més d’un 50%”, assegura Eulàlia Martínez
Puig, directora de Cecot Formació i Desenvolupament.

El programa està dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys amb un baix nivell formatiu que vulguin
formar-se en un ofici. Cecot Formació i Desenvolupament capacitarà, professionalitzarà i
orientarà un total de 45 joves, en tres especialitats: activitats auxiliars de magatzem, activitats
auxiliars de comerç i operacions auxiliars de fabricació mecànica. “Per segon any consecutiu, el
programa contempla la realització d’unes accions formatives professionalitzadores i mòduls de
pràctiques en centres de treball, orientats a l’obtenció de Certificats de Professionalitat“,
explica Martínez. “Aquest pla preveu una formació formal teòrica i pràctica per tal que els joves
obtinguin el reconeixement i les acreditacions de les unitats de competència que componen el
certificat, a més d’una titulació oficial reconeguda a tot l’estat espanyol”, indica.

Els Certificats de Professionalitat es complementaran amb una formació en competències
comunicatives i emocionals. En paral·lel, l’equip tècnic de Cecot Formació i Desenvolupament
acompanyarà els participants mitjançant els serveis d’orientació i de tutorització individual per tal
d’aconseguir una inserció laboral estable o el reingrés al sistema educatiu.

El procés de selecció es realitzarà durant el mes de gener.

El programa Singulars és una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de la
iniciativa d’ocupació juvenil i que compta amb el finançament del Fons Social Europeu.

El programa Singulars de la Cecot formarà 45 joves en oficis

https://www.diarideterrassa.com/economia/2022/12/20/programa-singulars-cecot-formacio-joves/
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Col·locada la primera pedra del nou institut
de les Roquetes
El nou institut escola de les Roquetes fa el primer pas de l’inici de l’obra per a la seva
construcció. El dissabte 17 de desembre es va col·locar la primera pedra amb la  presència de
l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, que va estar acompanyada pel director dels
Serveis Territorials d’Educació al Penedès, Josep Mª Colomé; la regidora d’Educació, Francisca
Carrasquilla; i representants dels equips directius de l’escola Mediterrània i l’institut Xaloc, entre
d’altres representants institucionals.  

L’alcaldessa ha afirmat que es tracta d’una construcció “molt esperada” que finalment s’ha
pogut portar a terme avançant, per part de l’ajuntament, els diners a la Generalitat de Catalunya,
i que després seran retornats per part del Departament d’Educació a través d’un conveni de
col·laboració. També ha destacat la feina dels docents de l’institut Xaloc i de les famílies de
l’alumnat que “malgrat estar en mòduls prefabricats, han treballat sempre en un projecte
capdavanter i amb ganes de tirar endavant”. L’alcaldessa, a més, ha reclamat l’ampliació de
l’institut Montgròs a Ribes i ha considerat que “és més necessària que mai”.

El conveni entre ambdues administracions estableix un import de 4.318.418,02 euros per a
construir el nou institut escola, dels quals la Generalitat aportarà la quantitat màxima de
3.670.655,32 euros corresponent al 85%, i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el 15% restant
corresponent a 647.762,70 euros. Està previst que l’aportació d’Educació es faci en dues
anualitats: 1.934.007,63 euros el 2022 i 1.736.647,69 euros el 2023. Les obres tindran una
durada de dos anys. 

Integració educativa amb un model més modern i innovador

Aquest nou institut escola permetrà donar sortida, per una banda, a l’alumnat de l’institut Xaloc
que pateix una situació de provisionalitat des de l’any 2012, data en què va començar la seva
activitat en les aules prefabricades que hi ha al terreny del costat; i de l’altra, a la integració de
l’escola Mediterrània en el nou model d’equipament educatiu d’institut escola, més modern i
innovador, que ajudarà a assolir l’èxit educatiu i a combatre la segregació escolar en l’actual
moment de transformació educativa. La integració de l’educació primària i la secundària en un
mateix centre atorgarà a l’institut escola autonomia pedagògica per a impulsar els seus projectes
educatius i capacitat organitzativa i de gestió dels recursos.

La nova ubicació és propera a les actuals instal·lacions, el que també facilitarà el canvi i la
continuïtat a les famílies. L’edifici actual de l’escola Mediterrània seguirà acollint infantil i
primària, mentre que les noves instal·lacions acolliran secundària.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes també està treballant en la millora i en les necessitats reals
de la resta d’equipaments educatius del municipi, així com en la dotació de més i millors
recursos per a una educació digne i de qualitat.

https://laciutat.cat/laciutatdelgarraf/collocada-la-primera-pedra-del-nou-institut-de-les-roquetes
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El RALC, un ‘big data’ malaguanyat en la lluita per l’equitat? - El Diari
de l'Educació
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!

El novembre de 2015, en temps d’Irene Rigau com a consellera d’Ensenyament, es va posar en marxa el RALC, sigles que responen a Registre d’Alumnes
de Catalunya. Segons es va explicar aleshores, naixia com a “sistema que registra tot l’alumnat matriculat als centres educatius públics i privats
d’ensenyaments reglats no universitaris que realitzen la seva activitat a Catalunya” i amb l’objectiu de “tenir una visió integrada per disposar del
coneixement i la identificació de cada alumne, i que alhora permeti desenvolupar el seu dossier personal d’aprenentatge”.

El curs 2022/23 és, doncs, el vuitè des de la posada en marxa del RALC. Des del curs 2021-2022 també s’hi inclou l’alumnat d’educació infantil de 0-3
anys, que se sumen als d’infantil de 2n cicle, primària, ESO, batxillerat, FP, Arts Plàstiques i disseny, Centres d’Educació Especial, PFI, IFE i plans de
transició a la vida adulta. De moment no s’hi inclou l’alumnat de les escoles d’adults ni el de música, dansa, artístics superiors, esports i matrícules de l’IOC,
però està previst que s’hi vagin incorporant.

Amb el RALC, cada persona que entra dins del sistema rep un codi identificador únic, una mena de matrícula que l’acompanya al llarg de la seva escolaritat
fins que surt del sistema. Conté dades identificatives (nom, DNI, sexe, data i país de naixement, municipi de residència, etc.), dades d’escolarització (curs,
nivell, centre, altes i baixes de matrícula, si es té NESE, etc.) i dades acadèmiques (nota mitjana d’ESO, batxillerat, cicles i arts escèniques de grau mitjà,
nota d’accés a les PAU, data de finalització dels estudis, etc.) Els responsables d’introduir tota aquesta informació són, sobretot, els centres educatius.

Camps a omplir pels centres en l’estrena del RALC (captura de 2015) | Departament d’Educació

 

Segons sostenen investigadors consultats per aquest diari, el RALC sobretot permet veure trajectòries. La individual de cada alumne, per descomptat, però
si s’eleva al conjunt permet (o permetria) observar tendències i realitats sociològiques que fins ara no s’estan veient. Fins ara el RALC s’ha usat poc per
estudis sociològics, en bona part a causa de la reticència de l’administració a donar-ne accés als investigadors. Un dels pocs casos va ser un estudi dels
sociòlegs de la UAB Maribel García Gracia i Albert Sánchez-Gelabert, que amb una mostra de 74.000 alumnes que el curs 2016/17 feien 4t d’ESO van
poder establir un vincle clar entre repetició de curs i abandonament prematur. “Amb una bona gestió analítica de big data, i creuades amb altres bases com
les d’Hisenda, el RALC pot ser una eina fabulosa per les polítiques d’equitat”, asseguren aquests investigadors.

Els alcaldes “no tenim dades”

Fa més d’un any, el setembre de 2021, la Diputació de Barcelona presentava un programa batejat amb el nom de Noves Oportunitats Educatives 4.10, que
persegueix la implicació dels municipis en la lluita contra l’abandonament escolar prematur, així com dotar-los d’eines per a l’acompanyament dels seus
joves que hagin deixat d’estudiar. Per això, entre altres mesures, s’ha impulsat una plataforma tecnològica supramunicipal, a fi de compartir dades, entre les
quals s’esperava que es poguessin incloure les del RALC. “Als alcaldes ens preocupa l’abandonament escolar, però no tenim dades del nostre municipi”,
es lamentava en aquella ocasió Javi Silva, diputat de Joventut i alcalde de Polinyà.

Malgrat que en aquell moment, l’aleshores diputat d’Educació, Alfredo Vega, es mostrava esperançat que aquestes dades es poguessin compartir, la
realitat és que Educació ha decidit no fer-ho. La raó, segons argumenten fonts del Departament, és que la normativa de protecció de dades personal no ho
permet. “El Reglament General Protecció de Dades de la UE determina que només amb una normativa amb rang de llei es poden compartir dades i per a
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objectius específics”, expliquen a aquest diari fonts del Departament.

Interoperabilitat, transparència, bidireccionalitat

La Diputació de Barcelona, en canvi, considera que en aquest cas ha de prevaldre la llei de transparència, que “obliga les administracions a compartir
informació, pel principi d’interoperabilitat”, en paraules de la coordinadora de l’Àrea d’Educació, Teresa Sambola. L’actual diputat, Josep Monràs, recordava
fa uns mesos que els municipis ja estan compartint dades dels seus serveis socials i les seves escoles bressol amb el Departament d’Educació, dades que
són necessàries per a la millora en la detecció dels alumnes amb necessitats educatives abans que entrin al sistema per la porta d’Infantil 3, i en
conseqüència reclamava “bidireccionalitat”. També durant la pandèmia administracions municipals i autonòmiques han compartit informació en l’àmbit
sanitari, i se suposa que ho han fet sense transgredir la legalitat.

A aquesta petició de la Diputació s’hi va afegir el passat novembre la Fundació Bofill, amb la presentació de l’informe Zero abandonament: una agenda de
xoc contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya, obra d’Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre i Alejandro Montes. L’informe conté una proposta de
pla de xoc per lluitar contra l’abandonament, amb un seguit de mesures entre les quals figura també el fet que les dades del RALC s’ampliïn i es puguin
compartir amb els municipis.

Per la seva banda, la LOMLOE, aprovada a finals de 2020, estableix que el ministeri i totes les comunitats autònomes han de disposar d’un número
identificatiu per a cada alumne o alumna, i que això es farà “a fi de facilitar l’intercanvi de la informació rellevant, el seguiment de les trajectòries educatives
individualitzades, incloent-hi les mesures educatives que si escau s’haguessin pogut aplicar, i atendre demandes de l’estadística estatal i internacional i de
les estratègies europees per als sistemes d’educació i formació”. Per tant, preveu la interoperabilitat de les dades, si bé adverteix que “aquesta regulació
atendrà la normativa relativa a la privacitat i protecció de dades personals”.

APDCAT: “Cal un informe jurídic exhaustiu”

Però es poden o no es poden compartir aquestes dades entre administracions públiques? La pregunta l’ha traslladat aquest diari a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT), que és l’organisme públic independent que, entre altres competències, té el deure de “controlar i garantir l’aplicació del
Reglament general de protecció de dades”. I la seva resposta és que no es tracta d’un tema fàcil que es pugui despatxar de qualsevol manera. Segons
assegura una portaveu de l’APDCAT, tot plegat “requereix una anàlisi profunda de la legislació i un estudi del cas concret. Implicaria elaborar un informe
jurídic exhaustiu per poder-ho respondre de manera precisa, cosa que requereix molt de temps i recursos, i no hi ha problema a fer-lo i difondre’l quan les
entitats implicades ens ho demanin”.
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