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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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Manifestació per l'Institut - Escola a St.
Ramon | Lleida.com
Des de l'AFA de l'escola Mare de Déu de la Mercè de St. Ramon (Lleida), ens manifestem
demà, divendres 16 de desembre a les 16:00 h, pel següent motiu:

Fa 5 anys que l'AFA estem vetllant per tenir un Institut -Escola que segueixi el model educatiu
de l'escola Mare de Déu de la Mercè de Sant Ramon. És una escola que ha estat en contínua
evolució vetllant per l'aprenentatge significatiu i vivencial dels alumnes. L'escola ha treballat per
mantenir el vincle a l'entorn social i rural i la motivació natural dels infants per a mantenir el seu
interès ben viu, molt ben acompanyat emocionalment i d'acord amb la maduració de cada infant.
Per això a Sant Ramon tenim un model pedagògic de referència pel col·lectiu de mestres i
famílies amb un índex molt alt d'aprenentatge assolit amb gran èxit del nostre alumnat. Desitgem
la continuïtat d'aquest model pedagògic que són tantes les famílies que l'estem esperant també
a l'educació secundària. No només el desitgem les famílies de la nostra escola sinó de moltes
altres contrades a un radi molt extens. Ara per ara qui vol que els seus fills puguin continuar
gaudint del mateix han de desplaçar-se a l'institut Manresa 6. És un institut sol·licitat a un radi
tan gran de territori que a hores d'ara ja no pot acollir més alumnes que els empadronats a la
ciutat de Manresa. La necessitat d'aquest estil educatiu es fa cada cop més gran.

Hem picat totes les portes possibles al Departament d'Educació de Lleida i de Barcelona. Han
mostrat interès, però no prou per a dir-nos "si, endavant", tot i que ja tenim les aules preparades
amb la cessió que fa el monestir de Sant Ramon. No li cal preocupar-se de la infraestructura.
Tenim el suport dels ajuntaments de Sant Ramon, Torà, Sant Guim de Freixenet i de moltes
famílies del radi al voltant d'aquesta comarca de la Segarra arribant fins a l'Anoia, l'Urgell, la
Conca de Barberà... Sabem que l'interès és molt alt per qui està al dia quant a desenvolupament
de l'aprenentatge. Això és degut al fet que ja fa anys que l'escola de Sant Ramon està
implementant el que el nou currículum d'aquest any 2022 marca. Som escola pionera i mereixem
i reclamem un institut - escola afí.

El 16 de desembre ens reunim per fer-nos escoltar i no pararem fins a aconseguir-ho.

https://www.lleida.com/carta-al-director/manifestacio-linstitut-escola-st-ramon?mini=2022-11
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Més de 150 alumnes de la Ràpita s'iniciaran en
l'esport de vela a l'escola - Imagina Ràdio
Popularitzar, aproximar i promocionar l’esport de vela entre l’alumnat rapitenc, al mateix temps que aprofitar i
gaudir de la Badia dels Alfacs. Aquest és l’objectiu del projecte “Esport Blau Escolar” que, enguany, per primer
cop, impulsa el Club Nàutic La Ràpita, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de la Ràpita, el Consell Català
de l’Esport i la Federació Catalana de Vela. Segons explica l’instructor de vela del projecte, Joan Barberà, “no es
tracta d’un bateig de mar, que tothom pot venir i provar-ho un dia, sinó que és una nova línia d’esport blau
curricular a l’educació primària, en què la finalitat és formar els alumnes perquè tinguen un aprenentatge
suficient per a poder navegar, de forma autònoma, en embarcacions de vela”.

Enguany, fins a 158 alumnes de cinquè de primària de l’Escola Carles III, l’Horta Vella i el Col·legi Sagrada
Família podran iniciar-se en l’esport de vela durant un trimestre. Així, setmanalment, cada grup escolar gaudirà
de sessions de 2 hores per a aprendre els conceptes del nivell bàsic d’aquest tipus d’embarcacions, la tècnica
dels esports de mar, coneixeran i sabran les funcions dels nusos mariners, i també navegaran en embarcacions
col·lectives, dobles i individuals. Les classes, impartides per la secció de vela esportiva del Club Nàutic, estan
previstes que arrenquen a partir del mes de març i s’allargaran fins al maig.

Les sessions es fan dintre l’horari lectiu i, per tant, formen part també del currículum acadèmic dins l’assignatura
d’Educació Física. En aquest sentit, el cronograma del programa contempla una sessió introductòria on
s’expliquen a grans trets el contingut, el funcionament de les sessions i alguns conceptes relacionats amb la
navegació a vela, com identificar el vent, distingir la salinitat i les onades, també treballar la nomenclatura bàsica
i els nusos mariners d’este tipus d’embarcacions: com l’as de guia, el nus pla, el nus del vuit i la ballestrinca. Les
cinc sessions posteriors estan programades per a desenvolupar les activitats al Club Nàutic, en què es
començarà per controlar la direcció del timó, navegar en diferents rumbs, diferenciar els conceptes d’orsar i
arribar aplicats a la navegació, escorar amb el pes i amb la vela, o virar.

Un cop controlades les embarcacions col·lectives, a partir de la sessió sis, l’alumnat navegarà en embarcacions
dobles o individuals i se’ls ensenyarà els passos bàsics per a poder ser remolcats o què fer en cas de bolcada; i
clouran l’aprenentatge amb l’entrada i sortida de port o platja, un dels moments en què més control de la
navegació es requereix. “Així, els estudiants tindran l’oportunitat de sentir-se sols dalt l’embarcació, navegant i
practicant l’esport de vela en un altre nivell”, indica Barberà. Finalment, l’última sessió agruparà els tres centres
educatius en una jornada de cloenda, que esdevindrà una gimcana nàutica, on l’alumnat podrà posar en pràctica
les habilitats i destreses desenvolupades durant el programa i interactuar amb els estudiants de les altres
escoles. A més, un cop finalitzades les vint hores d’aprenentatge, cada alumne obtindrà un certificat que
l’acredita d’haver après els ítems del nivell bàsic de vela.

El curs passat va posar-se en pràctica una prova pilot als centres educatius, amb la meitat de sessions
formatives, que ara ha culminat amb aquest projecte. Barberà valora positivament la prova pilot com una
experiència en què “alguns alumnes van fascinar-se per la pràctica d’aquest esport; d’altres, escèptics, que s’ho
van prendre com una hora més d’escola; i uns quants van passar més estrès els primers dies, però van acabar
gaudint. La meua opinió personal és que crec que és una activitat que els deixa marca i que, anys més tard,
encara ho recordaran”.

PREUS REDUÏTS

Tot i que el cost total del curs per alumne és de 104 €, finalment, cada estudiant només ha d’abonar 12 €.
L’Ajuntament de la Ràpita, conjuntament amb el Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana de Vela,
subvencionen el 70% del preu del curs, és a dir, 77 € per alumne; i el Club Nàutic, al seu torn, n’assumeix 15
€/alumne. La voluntat del projecte és que cap alumne quedi exclòs per dificultats econòmiques.

IMPULS A L’ESPORT NÀUTIC

Barberà detalla que des de fa vint anys el Club Nàutic La Ràpita, juntament amb l’Ajuntament del municipi,
impulsen els esports nàutics als centres educatius del municipi a través de la Setmana Blava, en què es
programen diferents activitats esportives dirigides als alumnes perquè proven de navegar en vela, caiac, rem o

http://www.imaginaradio.cat/mes-de-150-alumnes-de-la-rapita-siniciaran-en-lesport-de-vela-a-lescola/


muletes, i també aprenguin a fer nusos mariners. “A la Ràpita, des de fa molts anys intentem que els alumnes
hagin provat aquestes activitats, almenys, una vegada”, diu Barberà, que afegeix “la gent dels pobles litorals que
no fan servir el mar com a oci és perquè no el coneixen, i nosaltres fa molts d’anys que estem treballant per a
canviar això, i que, almenys un cop, hagin navegat en aquest tipus d’embarcacions”.

Ara, però, el club fa un pas més en la promoció d’un dels esports nàutics que, durant tot l’any, pot practicar-se a
la costa rapitenca. Tot i que oficialment, arrenca enguany com a projecte educatiu, Barberà espera “que sigui una
activitat que duri molts d’anys, i que els habitants dels pobles mariners incloguin els coneixements del mar dins
del seu currículum”.



Esport Blau Escolar

Redacció
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El 'Sostre Groc' d'Isabel Coixet arriba als
instituts lleidatans amb la presència de cinc
protagonistes del documental
Un total de 375 alumnes de batxillerat i cicles formatius de Lleida assisteixen a la
presentació del documental 'El Sostre Groc', d'Isabel Coixet, en el marc d'una jornada
matinal a La Llotja de Lleida que ha concebut el visionat del film i un col·loqui amb les mateixes
protagonistes de la història basada en fets reals.

El 'Sostre Groc' narra els abusos sexuals comesos pel professor Antonio Gómez
durant 20 anys a l'Aula de Teatre de Lleida 

En el col·loqui moderat per l'experta en educació afectivo-sexual Sònia Notario, les
protagonistes del documental, Aida Flix, Míriam Fuentes, Goretti Narcís, Violeta Porta i Sònia
Palau han remarcat a l'alumnat la importància de posar veu al silenci "tot i que no sigui fàcil" i
han encoratjat als joves.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo també ha assistit en l'acte i ha reconegut "el coratge, la
resiliència i la valentia de les protagonistes", que s'han prestat a l'alumnat per explicar la
situació que van viure en aquell recinte educatiu on van passar moltes hores de la seva vida.
Tanmateix, Pueyo ha agraït la seva presència colpidora, ja que els seus testimonis i les
seves veus ajuden a construir un món millor. D'altra banda, l'alcalde ha aprofitat per recordar
el feminicidi de la lleidatana Irina Mihaela i que va passar la setmana anterior, a la ciutat: "de
les petites violències sorgeixen les grans violències". 

Aprofitant l'estrena del 'Sostre Groc', l'Ajuntament de Lleida ha presentat com a prova davant
la Fiscalia, deu nous abusos a l'Aula Municipal de Teatre que no haurien prescrit i que
s'haurien comès entre els anys 2018 i 2019. 

Així doncs, el documental lleidatà només ha fet que començar la seva trajectòria cinematogràfica
i ha rebut una nominació a Millor Pel·lícula Documental als Premis Gaudí i als Premis Goya,
abans de l'estrena que va ser aquest 16 de desembre a la sala de cinema Screenbox Lleida. 

Els centres que han participat en aquest acte organitzat per la regidoria d'Educació, Cooperació,
Drets Civils i Feminismes han estat els instituts Guindàvols, Ronda i Josep Lladonosa, a
més dels cicles formatius en Tècniques d'actuació teatral de l'Aula Municipal de Teatre i el
d'Arts Plàstiques i Disseny de l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol. 

https://www.territoris.cat/articulo/segria/sostre-groc-disabel-coixet-arriba-als-instituts-lleidatans/20221222095951088011.html
https://www.lallotjadelleida.com/
https://www.paeria.cat/
https://aulateatre.com/
https://www.screenbox.cat/
https://portal.institutguindavols.cat/
https://insronda.cat/
https://www.insjoseplladonosa.cat/
https://aulateatre.com/cicle-formatiu-de-grau-superior/
https://eamleandrecristofol.paeria.cat/
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El llibre es va presentar dissabte a la biblioteca amb tot l’equip del Taller d’Art

El Taller d’Art de Caldes 
edita un llibre amb els treballs 
dels infants d’aquest curs

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Sota el lema de la poesia, El 
Taller d’Art Manolo Hugué 
de Caldes de Montbui ha 
publicat el llibre Ut pictura 
poesis (Com la pintura així és 
la poesia), en què recull els 
treballs dels alumnes infants 
del curs 2021/2022 fent un 
recorregut per totes les dis-
ciplines que s’imparteixen al 
taller: escultura, fotografia, 
gravat i dibuix/pintura.

El títol del llibre respon a 
una locació llatina formulada 
pel poeta romà Horaci uti-
litzada en la teoria de l’art i 
de la literatura, i l’origen del 
tòpic podria provenir de la 
frase grega “la poesia és pin-
tura que parla i la pintura és 
poesia muda”.

El llibre, que ha estat 
dissenyat conjuntament 
per l’equip del Taller d’Art 
i l’editor i propietari de La 
Bibliogràfica, Ignasi López, 
inclou una salutació de l’al-
calde Isidre Pineda, de la 

regidora de Cultura, Laia 
Cuscó, i de la directora del 
Taller d’Art, Iolanda Molina, 
i un recull dels treballs dels 
alumnes d’entre 4 i 17 anys 
d’aquest darrer curs. Les 
obres ha estat creades a par-
tir de la lectura de poemes de 
Joan Brossa i Joana Raspall, 
entre d’altres; cançons de 
cantautors com Roger Mas, 
entre d’altres, i definicions 
del terme poesia. 

Tot i que es tracta del resul-
tat del projecte pedagògic del 
curs 2021/2022, aquest treball 
recull i palesa tot un pòsit 
dels 42 anys del Taller d’Art, 
ja que reflecteix l’actual línia 
de treball del Taller com a 
resultat de tots aquests anys. 
Es tracta d’un projecte actual, 
però hereu dels 42 anys d’ex-
periències viscudes al llarg de 
tots aquests anys per l’equip 
docent del Taller. De fet, el 
mateix alcalde reconeix en 
la presentació del llibre que 
aquest “té el valor afegit de ser 
una publicació que substitueix 
la celebració dels 40 anys de la 

nostra escola d’art, suspesa a 
causa de la pandèmia”.

El llibre, del qual se n’han 
editat 150 exemplars que 
s’han repartit entre els alum-
nes, la Biblioteca Munici-
pal, l’Ajuntament i el propi 
Taller d’Art, es va presentar 
dissabte a la Biblioteca pels 
responsables municipals i tot 
l’equip del taller.

El Taller d’Art va ser 
impulsat per Manel Gime-
no, Dolors Molina i Rosa 

Permanyer i va començar 
la seva activitat l’any 1980 
a l’edifici de l’antic hospi-
tal on actualment hi ha el 
Museu Thermalia. Des del 
principi es va concebre com 
un espai d’oci i de creació 
per potenciar la creativitat 
personal d’infants i d’adults 
complementant-la amb el 
coneixement de disciplines 
com l’escultura, el gravat, la 
serigrafia, el dibuix, la pin-
tura, la fotografia, el vídeo, 

la joieria i la ceràmica.
Altres noms vinculats a la 

història i l’evolució del Taller 
són Judith Garriga, Núria 
González, Ramon Vilanova, 
Ferran Fontanals, Montse 
Corominas, Dolors Padró i 
Cristina Aranyó, qui, junta-
ment amb Rosa Permanyer 
i Dolors Molina, han estat 
referents en aquests darrers 
anys i juntament amb l’equip 
actual han desenvolupat un 
llenguatge propi del taller.

A la dreta, membres de la Coral del Centre i la Guisla, que van rebre una menció pel seus aniversaris, i totes les persones que han intervingut a la representació. Anna Tantinyà va fer la presentació

Una òpera de tots
La representació solidària de ‘Dido & Aeneas’ omple al Casino de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Més de 300 persones van 
omplir diumenge la sala gran 
del Casino de Caldes per veu-
re la representació de l’òpera 
Dido & Aenas, d’Herny Pur-
cell, organitzada per la Xarxa 
Inclusiva Cultural i Solidà-
ria (XICS). L’obra va estar 
interpretada per més de 120 
persones, entre cantaires 
adults de la Coral El Calderí, 
el Cor La Bufa i El Cor de 

l’Aula de música de l’Orques-
tra de Granollers, i dels cors 
infantils i juvenils de l’escola 
El Calderí i l’Institut Manolo 
Hugué, el cos de dansaires de 
l’Stage, escola de dansa, els 
cantants i artistes solistes, 
i els músics de l’Orquestra 
Simfonieta Barroca. La direc-
ció era de Francesc Camps i 
la direcció artística i musical, 
del director d’orquestra Jordi 
Picorelli.

Aquest ha estat el quart 
concert solidari organitzat 

per la XICS; que enguany ha 
anat a benefici de La Marató 
de TV3, aconseguint 1.500 
euros.  Al final de l’acte, 
també es van reconèixer 
dues entitats que estan d’ani-
versari. La Coral del Centre 
compleix 100 anys, i la Coral 
Guisla, 40.

La representació de Dido 
and Aeneas, considerada 
l’òpera més important del 
Barroc, ha suposat un gran 
repte per als organitzadors, 
a causa de l’alt nivell de 

producció que ha compor-
tat, amb la incorporació 
d’artistes solistes, músics 
i cantaires professionals. 
S’ha mantingut, però, la part 
inclusiva i amateur combi-
nant diferents cors, ja que 
cada un d’ells interpreta 
diferents peces.

L’obra es va preparar amb 
un temps rècord de dos 
mesos i mig pel que fa als 
assajos. “Moltes persones ho 
veien com una bogeria, i pot-
ser sí que estem bojos, però 

aquestes persones no sabien 
que comptàvem amb l’ingre-
dient principal que ens ha 
permès aconseguir aquesta 
fita, que és la suma d’energia 
de molta gent”, ha assenyalat 
Camps.

El director s’ha mostrat 
molt satisfet amb el resultat 
de l’obra pel que fa a la músi-
ca, el decorat, el vestuari, la 
il·luminació, la interpretació 
dels solistes, els actors, els 
cors, la col·laboració i els 
regidors. “El més important, 
però, han estat els valors que 
s’han transpirat. No ha estat 
només l’òpera, ha estat el 
missatge final que ha dit que 
en aquest món ens cal fer 
un pensament per tenir un 
món més just, més solidari”, 
va dir.
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L’Escola l’Antina de Torredembarra estrena
un menjador innovador
L’Escola l’Antina de Torredembarra ha presentat aquest 20 de desembre, a la tarda, el nou
menjador que ha estrenat aquest curs: transformador, innovador i adaptat a les noves
necessitats. El projecte ha comportat l’execució de les obres de remodelació de l’espai i també
la introducció de canvis en el seu funcionament, d’acord amb un nou concepte educatiu del
temps de menjador, donant més autonomia i protagonisme als infants.

L’acte ha comptat amb la participació de l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el director
dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat a Tarragona, Joan Manel Audí; el
president del Consell Comarcal del Tarragonès, Óscar Sánchez; la regidora d’Educació, Maria
Gual, la directora de l’Escola l’Antina, Isabel Escobar i representants de les famílies.

La inversió que s’ha dut a terme per posar en marxa aquest nou concepte de menjador escolar
ha estat de 144.000 €. S’han finançat amb aportacions de les pròpies famílies usuàries durant
quatre anys (uns diners que ha avançat l’empresa del servei de càtering), de l’Ajuntament de
Torredembarra, del Departament d’Educació de la Generalitat i del Consell Comarcal del
Tarragonès. En el cas de l’Ajuntament, l’aportació ha estat de 47.667,47 €.

Cal tenir en compte que les obres s’han dut a terme en l’espai del menjador escolar (150,75 m2)
i també s’ha remodelat la biblioteca (56,78 m2), que és la sala adjacent i s’utilitza com un espai
de calma i de relaxació abans i després de dinar. A partir del disseny de la interiorista Àngela
Pijuan, l’espai físic compta amb taules rodones, aire condicionat, il·luminació càlida, parquet al
terra, etc. L’escola considera que aquest espai més confortable permet introduir millores
organitzatives i un nou concepte educatiu del temps de menjador, més d’acord amb el
funcionament del centre.

D’aquesta manera, els canvis s’han introduït perquè el menjador sigui de responsabilitat
compartida. Per exemple, s’ha deixat de fer ús de safates i utilitzar només plats (a tots els
nivells), l’alumnat de primària para la taula i se serveix el plat de manera autònoma, no es
mengen fregits, s’utilitzen productes ecològics i de proximitat, s’ha introduït algun aliment vegà i
l’aigua és d’osmosi i ja no s’utilitzen garrafes de plàstic, entre d’altres.

http://www.diaridetarragona.com/costa/l-escola-l-antina-de-torredembarra-estrena-un-menjador-innovador-FE13355707
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Un colegio de Sant Celoni, al borde del
colapso
Los reiterados incumplimientos de la Consejería de Educación de la Generalitat de
Cataluña llevan de cabeza a las familias del Instituto Escuela Pallerola, en Sant Celoni
(Barcelona). Un centro, además, que desde 2019 --a petición de este departamento-- recibe
también a alumnos de secundaria con la promesa de tener un nuevo edificio para la ESO. Pero
tres años después, ni está ni se le espera; y el colegio ya está al borde del colapso, con más
de 700 estudiantes.

Los padres siguen movilizándose y reclamando a la Generalitat que se dé prisa con los trámites,
pero también instan al Ayuntamiento de Sant Celoni a que tome las riendas de un problema que
lleva años enquistado y que no se prevé solventar hasta 2027, como pronto.

Zona inundable

La Consejería de Educación anunció en 2019 que el Pallerola pasaría a ser un instituto escuela
para el que se construiría un nuevo edificio “de la forma más rápida posible”, y con la previsión
de que estuviese acabado en 2021. Pero nadie se imaginaba que la edificación se alargaría
tanto y, de hecho, ni ha arrancado a causa de varios percances. Los problemas en la
edificación, en el planteamiento del proyecto y en la demora en los trámites provocaron la huida
de las empresas constructoras que licitaron la obra.

Tampoco contribuyeron la pandemia del Covid y un informe de la Agencia Catalana del Agua
(ACA) que calificaba de zona inundable una parte del terreno donde se pretendía hacer la
edificación.

Las familias del colegio Pallerola se movilizan / CEDIDA

Se pierde el aula de inglés y de música

Mientras tanto, los alumnos han ido aumentando y pasando de curso en una escuela cuya
capacidad sigue siendo hasta sexto de primaria. La falta de espacio ha obligado a
reacondicionar las clases: se han perdido el aula de inglés, la de música, dos salas
polivalentes, el huerto y el espacio de comedor.

Las familias de la escuela se han movilizado en incontables ocasiones, pero las buenas noticias
no llegan, sino todo lo contrario: en una de las últimas reuniones que mantuvieron con el
consistorio y con el Departamento de Educación, el plazo se alargaba hasta 2027, siendo
optimistas, ya que el informe de la ACA obliga a “replantear el proyecto, volviendo al punto
cero”, dicen fuentes del ayuntamiento. “Teniendo la redacción del proyecto contratado en 2023
no ven viable tener el edificio hasta de aquí cuatro o cinco años”, agregan.

Camiseta para denunciar que los alumnos necesitan un nuevo edificio de la ESO antes de 2027
/ TWITTER

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/varios-contratiempos-educacion-dejan-colegio-sant-celoni-borde-colapso_753902_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/consejeria-de-ensenanza
https://cronicaglobal.elespanol.com/cataluna-uno-a-uno/sant-celoni-666
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/agencia-catalana-agua


La última baza de los padres

Los padres consultados por Crónica Global agradecen la labor de los docentes para
sobrellevar el día a día en un centro que acumula ya 700 alumnos. “Los niños nos desbordan
por todos los lados”, expresa Pilar Herrero, madre de dos menores de la escuela y portavoz de
la AFA. Ante este panorama, y viendo que las obras todavía deberán esperar, las familias
reclamaron un barracón provisional que ha llegado, pero “tarde”, pues se podrá empezar a
utilizar a partir de enero, meses después del inicio de curso. “No podemos aceptar que nuestros
hijos no dispongan de espacios dignos que necesitan para recibir la educación de calidad que
merecen”, añade Herrero.

La última baza que tienen los padres es lograr que el Ayuntamiento de Sant Celoni adelante
parte del dinero para comenzar los trámites del proyecto, que parte de cero. Y lo han hecho
a través de una moción que fue aceptada en el pasado pleno municipal por todos los partidos:
“De esta forma, en vez de tenerlo en 2027 podríamos tenerlo en dos años”, expresan,
esperanzados.

Uno de los barracones instalados, pero sin estar en funcionamiento / CEDIDA

El ayuntamiento se defiende 

Desde el equipo de gobierno aseguran que la iniciativa aprobada en este sentido ya se ha
trasladado “por escrito y de palabra” al Departamento de Educación, que todavía no ha dado
respuesta. Además, el consistorio se defiende de las críticas de los padres, que le acusan de
ser poco proactivo, asegurando que “sostiene” económicamente el centro educativo. Según
sus cifras, además de los gastos anuales de mantenimiento, conserjería y suministros --que
ascendieron en 2021 a 292.437,70 euros--, cada año dedican una partida a hacer inversiones
"con el objetivo de mejorar las instalaciones y adaptarlas a las nuevas necesidades".

Pero entre unos y otros, la casa está sin barrer. Y las familias lo tienen claro: seguirán
presionando a través de movilizaciones para que sus hijos tengan “un espacio digno donde
desarrollar sus conocimientos para su futuro”.

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-saca-pecho-gestion-pandemia-pese-bajada-nivel-alumnos_753857_102.html
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Els centres de primària del Pallars Jussà
participen en la campanya “Els seus drets
en joc” de recollida de joguines -
Comarques de Ponent
Redacció | Foto: Consell Comarcal del Pallars Jussà

La Creu Roja del Pallars Jussà amb la col·laboració de l’Oficina Comarcal de Consum han
portat a terme aquests dies la campanya solidària “Els seus drets en joc” de recollida de
joguines, que cada any permet fer arribar la il·lusió a les nenes i els nens de famílies
desafavorides de la comarca.

Aquesta campanya compta amb la col·laboració de tots els centres escolars de primària de la
comarca que durant el mes de desembre han rebut les donacions de joguines de nens i nenes.
On més intensament s’ha viscut la campanya ha estat al centre de les Claretianes de Tremp on
s’han recollit gairebé el 90% de les joguines.

Entre els objectius de la campanya hi ha el de promoure la solidaritat entre els infants i
alhora promoure el consum responsable i evitar actituds com la compra compulsiva.

Per complir amb aquest caràcter educatiu i solidari que busca la campanya, totes les joguines
recollides compleixen tres requisits fonamentals no ser sexistes ni bèl·liques i totes són
noves. D’aquesta forma aquest serà realment un acte solidari donat que, tal com diu la mateixa
campanya, tots els nens tenen dret a una joguina nova perquè no hi ha una infància de primera
categoria i una de segona.

El president de Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep M. Mullol, ha volgut agrair el
paper que tenen educadores i educadors dels centres escolars de la comarca en la
sensibilització de nens i nenes cap a la solidaritat i la igualtat.

La Creu Roja farà arribar els pròxims dies les joguines recollides a nens i nenes de famílies
desafavorides de la comarca de forma que cap infant es quedi sense una joguina nova aquestes
festes.

https://comarquesdeponent.com/pjussa/els-centres-de-primaria-del-pallars-jussa-participen-en-la-campanya-els-seus-drets-en-joc-de-recollida-de-joguines/


Mitjà: monterrassa.cat

Publicat: 22/12/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 31.746 Lectores

Valor: 529€

URL: https://monterrassa.cat/castellbisbal/castellbisbal-ins...

Castellbisbal instal·la plaques solars a
l’Institut
Aquesta setmana han finalitzat els treballs d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta
de l’edifici de l’Institut Castellbisbal. Les obres, a càrrec de l’empresa AECA Energia Solar, han
tingut un cost de 24.133,45 euros que ha finançat íntegrament l’Ajuntament.

En total, s’han instal·lat una quarantena de planells solars que generaran l’energia elèctrica
necessària per a l’autoconsum de l’institut. Tot plegat, suposarà un 25 % d’estalvi energètic
anual, l’equivalent a evitar prop de 8,8 tones d’emissions de CO2.

Amb l’actuació feta a l’Institut Castellbisbal, l’Ajuntament ha completat la dotació de plaques
fotovoltaiques a tots els centres educatius del municipi. Aquest 2022 també s’han col·locat a
l’Institut Escola Les Vinyes, l’any passat, a l’Escola Els Arenys, i el 2012, a l’Escola Montserrat.
L’Escola Benviure també disposa de plaques fotovoltaiques, però en aquest cas, les va instal·lar
la Generalitat de Catalunya.

Projecte guanyador de les beques de recerca

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’Institut Castellbisbal s’ha fet tenint en
compte la proposta del treball de recerca de l’alumna Lucia Monleón, premiat amb les
beques que anualment atorga la Regidoria de Joventut entre l’alumnat de segon de
batxillerat del municipi.

Aquest dimecres, 21 de desembre, al migdia, la jove Lucia Monleón va visitar les noves
instal·lacions acompanyada de la regidora de Serveis a les Persones, Melani Solís, i del regidor
de Patrimoni Urbà, Joaquim Sardà. A la trobada també va assistir l’equip directiu de l’Institut
Castellbisbal, el cap d’obres i personal tècnic municipal de les àrees d’Educació i Serveis
Territorials. “Aquesta visita ens ha fet especial il·lusió perquè es posa en valor l’esforç que
suposa fer un treball de recerca i l’aposta de l’Ajuntament per donar continuïtat i sentit als
projectes impulsats pel jovent, en especial aquells que aporten un valor afegit a la comunitat”,
reconeix la regidora Melani Solís.

https://monterrassa.cat/castellbisbal/castellbisbal-installa-plaques-solars-linstitut-305506/
https://www.castellbisbal.cat/totes-les-noticies/lajuntament-de-castellbisbal-lliura-750-eur-en-premis-als-millors-treballs-de-recerca-de-batxillerat.html
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OPINIONOU9EL Divendres, 23 de desembre de 202234

Molts osonencs encara tenim l’ai 
al cor amb el Festimarket, aquest 
gran festival que disfressat de 

Caganer havia de fer les delícies de grans i petits, 
d’avis i nets, amb pista de gel, un gran tobogan gla-
çat, paradetes de Nadal, jocs d’aventura i batalles 
làser enmig del bosc. Sí sí, enmig del bosc, aquí ben 
a prop, al terme de Folgueroles però lluny del poble, 
més aviat a tocar del terme de Tavèrnoles. Ah!, i con-
certs cada dia. Cada dia durant tot el desembre. Ja 
no cal anar a Disneyland, ho tenim a tocar de casa, 
ben pràctic. Més de 100 hectàrees de bosc i camps 
de conreu, amb l’espai distribuït entre zona d’es-
barjo i d’aparcament, amb cabuda per a uns 3.000 
cotxes. Un moment, 100 ha? 3.000 cotxes? Com es 
refarà el terreny amb tot aquest trepig? Què en que-
darà del sotabosc? I dels camps ja no cal ni parlar-ne, 
així com dels petits animalons i dels ocells que enca-
ra resisteixen en aquesta zona. I l’impacte visual, i 
l’impacte auditiu? D’acord, és una finca particular, 
però just al límit de l’Espai Natural Protegit de les 
Guilleries-Savassona, on cal seguir una normativa 
especial. Encara més, en cas de sequera com l’actual. 
No està sobredimensionat, tot plegat? Ens cal a Oso-
na una atracció com aquesta? O en realitat va dirigit 
a la gran massa urbana que arribarà en riuades a tra-
vés de l’eix, col·lapsant els accessos, no pas uns pocs 
dies com a la Fira de l’Avet d’Espinelves, o al Mercat 
Medieval de Vic, sinó tot un mes. Mínim. Com he 
dit, una delícia per a avis i nens, però sobretot una 
delícia per als organitzadors. Bé, tots sabem que es 
va denegar el permís a l’últim instant i que tot ple-
gat està en standby, esperant una oportunitat. Però, 
no hi tenim res a dir els osonencs, en tot això? Estic 
parlant de massificació, volguda, organitzada. És 
això el que volem per a la nostra plana? Tots solem 
estar d’acord que és un lloc on s’hi viu bé, i s’hi viu 
bé perquè fins ara s’ha respectat un equilibri entre 
el territori i l’activitat humana, equilibri que ha des-
aparegut a d’altres comarques. 

I quan l’ai al cor encara no ha marxat del tot, un 

altre ensurt: la tala indiscriminada d’alzines i rou-
res centenaris a la zona dels Munts i del Salt de 
la Minyona, al terme de Tavèrnoles. És un verita-
ble atemptat contra un dels llocs de les Guilleries 
d’Osona més bonics i visitats per excursionistes 
locals, que sempre l’han respectat. Aquest cop dins 
l’Espai Natural Protegit de les Guilleries-Savasso-
na, un altre cop una finca particular que se salta les 
normes i la legalitat. Política de fets consumats. Tot 
i que aquesta vegada no és pas per desenvolupar-hi 
cap activitat lucrativa, sinó per fer-ne un ús plena-
ment privat. Doncs no, senyors! No es poden talar 
els arbres d’un Espai Natural Protegit (ENP) sense 
permís i sense coordinació prèvia amb les autoritats. 
No es pot tallar un GR per fer una pista d’ús particu-
lar i aïllar una finca del pas d’excursionistes i cami-
nadors de la plana, que des de sempre han passat 
per aquest lloc i travessat aquestes muntanyes. No 
es pot canviar perquè sí una imatge –la Verge dels 
Cingles– plenament arrelada al cor de la gent, segu-

rament amb un origen antiquíssim com a imatge de 
guarda i protecció dels caminants enfront els forts 
temporals que de tant en tant esclaten per aquests 
cims.

Tavèrnoles, Folgueroles, termes municipals molt 
amplis a l’entrada de les Guilleries, amb terrenys 
boscosos, espadats naturals tallats pels meandres 
del riu Ter mentre s’endinsa cap a la Vall de Sau, 
rierols i camins encara per conèixer, una biodiver-
sitat excepcional, una explotació agrícola-ramade-
ra adaptada al sòl, i un patrimoni arquitectònic i 
arqueològic ben catalogat però no del tot estudiat. 
Les Guilleries d’Osona són d’una bellesa natural 
extraordinària, amb una tradició excursionista local 
molt antiga, fins ara compartida i respectada per 
tothom que volgués caminar-hi, per senders de llarg 
o curt recorregut. Fins a l’actualitat, quan interessos 
particulars apunten o bé cap a una massificació de 
l’entorn, o ben al contrari, cap a una privatització de 
l’ús dels espais. O és que potser ens trobem davant 
les dues cares d’una mateixa moneda? Aquesta ten-
dència a la massificació organitzada i alhora a la 
privatització de certs espais sembla que soni d’al-
guna cosa molt, molt llunyana. Es repeteix la histò-
ria? A l’Imperi romà es tranquil·litzava les masses 
amb l’organització dels espectacles de circ. Paral-
lelament, l’aristocràcia i els nous rics es retiraven 
cada cop més sovint a les seves luxoses vil·les del 
camp, protegides per tot arreu. Potser el circ s’es-
tà repetint ara. Amb una lleu diferència, això sí: fa 
2.000 anys el circ –i el pa– era de franc.

Per ara són només símptomes inicials, però són 
molt clars. Els osonencs sabrem com fer-hi front, 
a tot això? Sabrem defensar el nostre territori dels 
embats del segle XXI? Perquè malgrat que el ter-
reny sigui en mans privades, el territori és el resul-
tat de la interacció entre l’home i la natura al llarg 
dels segles, fet que li confereix unes característiques 
especials. No som en una societat esclavista ni feu-
dal, amb uns amos amb poder absolut, almenys en 
teoria. Precisament per això tenim –tothom– la res-
ponsabilitat de cuidar el territori, de compartir-lo i, 
si cal, defensar-lo. El futur de la nostra Guilleria en 
depèn. I el model de la nostra comarca i de la nostra 
societat, també.

Imma Ollich Castanyer  
Professora honorífica de la 
Universitat de Barcelona

Què està passant a les ‘nostres’ Guilleries?

Bústia

El futur de l’IES Vic

El Departament d’Educació ha decidit que a partir 
del curs vinent no s’imparteixi 1r de Batxillerat a 
l’Institut de Vic, decisió que, de facto, comporta que 
d’aquí a dos anys el centre es quedi sense aquesta 
etapa educativa. Ho ha fet una hora abans de co-
mençar les vacances de Nadal en el claustre i se’ns 
ha donat com uns fets consumats, és a dir, que poca 
cosa hi tenim a dir tots els professionals que en for-
mem part, malgrat ser uns dels principals afectats 
i els que haurem de gestionar les més que segures 
conseqüències d’aquesta decisió. Desapareixen tres 
línies de 1r de Batxillerat i no és per manca de matrí-
cula (tenim llista d’espera), ni per mals resultats (les 
PAU certifiquen que el nivell és alt), ni per manca de 
projectes innovadors, que n’hi ha molts d’engegats i 
molts que s’estaven preparant. No, la decisió simple-
ment es pren amb l’argument que no hi ha espai i 
que el centre, segons les planificacions, ha d’acabar 
essent només de cicles. Una decisió que s’ha pres 
des de les altes instàncies i, al nostre parer, sense te-
nir en compte cap lògica pedagògica. El professorat 
fa temps que intueix les intencions del departament 
(de les quals ens hem assabentat per rumors), però 
no estem d’acord ni amb la decisió ni amb la manera 
com s’ha dut a terme. Treure els primers de Batxi-
llerat és trencar la continuïtat dels estudis de molts 
alumnes, les famílies dels quals ens havien confiat 
la seva educació. És pedagògic i integrador que un 

alumne que ha fet una opció de centre (per estar-hi 
a ESO i Batxillerat) sigui derivat a un altre institut 
al qual no ha optat quan acaba l’ESO? Els primers 
que hauran d’afrontar aquesta nova realitat són els 
alumnes de 4t d’ESO, que ara, a correcuita, hauran 
de pensar en la tria d’un altre centre, una tria que 
ja havien fet. Quan es va reiniciar el curs després 
de la pandèmia, se’ns va parlar contínuament de 
l’acompanyament emocional que havíem de fer a 
les famílies. És emocionalment bo per als alumnes 
tallar el seu pas per l’institut a 4t d’ESO?  Un dels 
arguments sobre el perquè han tret 1r de Batxille-
rat i no 1r d’ESO és que no hi havia espai en altres 
centres per dur-hi l’ESO. Però a l’IES Vic hi ha tres 
línies de primer d’ESO, que són les mateixes que 
desapareixeran de primer de Batxillerat. Així, com 
s’entén que ens diguin que els altres centres no po-
drien encabir tres línies d’ESO, però sí que poden 
assumir les tres de Batxillerat (dos ordinaris + un 
esportiu)? Si realment és per manca d’espai, amb 
una bona planificació s’hauria d’haver traslladat tot 
l’ESO i el Batxillerat a un altre edifici i donar-nos 
un número d’identificació diferent del de cicles, tal 
com va sortir en majoria en una votació de claustre 
fa uns anys preveient que això pogués passar. Vic té 
capacitat suficient per acollir un nou centre de se-
cundària d’ensenyament públic. També hauríem en-
tès que, si l’objectiu és que acabéssim desapareixent, 
el curs vinent no es matriculés de primer d’ESO i es 
deixés acabar bé la resta d’alumnes que ja han confi-

at en nosaltres i als quals s’ha ofert un ensenyament 
superior de qualitat a la casa. El 25 de febrer hi ha la 
jornada de portes obertes al centre per a les famílies 
de 6è de Primària que han d’escollir lloc on cursar 
la Secundària i, si escau, els estudis postobligatoris. 
Som un equip de professionals que fem una feina 
amb il·lusió, dedicació i mirant el futur amb nous 
projectes, i ara què hem d’oferir al nou alumnat? A 
còpia d’anys hem anat construint un ESO i Batxille-
rat de qualitat. Portàvem 24 anys fent Batxillerat. 
Què hem d’oferir a partir d’ara si el panorama és to-
talment incert sobre el futur del nostre centre? La 
interpretació més plausible que poden fer els pares 
a partir d’ara és que l’INS Vic passa a ser el centre 
dels cicles, fet que ja el descarta per a totes aquelles 
famílies que o bé dubten o bé tenen clar que els seus 
fills optaran pel Batxillerat. D’aquesta manera es 
perden dues de les qualitats que durant tots aquests 
anys ha defensat el centre, la integració i la plura-
litat. Creiem que no és tard per fer una reflexió a 
l’entorn d’una decisió que s’ha pres, des del nostre 
punt de vista, de manera unilateral i precipitada. No 
pensem que treure el Batxillerat de l’Institut de Vic 
sigui la millor decisió ni per a l’alumnat, que hauria 
de ser l’element primordial de tot el debat educatiu, 
ni per a la ciutat, que no va sobrada de centres d’en-
senyament públic. 

Ester Pascual Rubio  
i 50 professors més de l’IES Vic Vic
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María Fuertes Melcón (AIEEF): “La
mediación en un colegio no castiga,
construye diálogo entre las partes” - Éxito
Educativo
María Fuertes Melcón es licenciada en Psicopedagogía (ULE) y maestra en Educación Infantil
(ULE), con formación de Máster en Psicología Educativa (ULE) y en Orientación Educativa
(ULE).  Está especializada en Mediación: ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la
resolución de conflictos (Universidad Complutense), es investigadora en Evaluación,
Orientación y Políticas Educativas (ULE), doctoranda en Psicología y Ciencias de la Educación
(ULE) y cuenta con acreditada experiencia laboral en intervención psicopedagógica de
problemas de conducta, aprendizaje y emocionales en niños y adolescentes, en orientación y
mediación familiar, así como, en la formación de profesorado y Equipos de Orientación.

Además, es promotora y directora de proyectos para la implementación de programas y
actividades para el fomento de la Mediación en el contexto educativo y, por si no fuera poco,
vicepresidenta de la Junta de AIEEF, Asociación Interdisciplinar de Estudios de la Familia,
además de Miembro de la Society of Spanish Researchers in the United Kingdom SRUK-
CERU y, como no podría ser de otro modo, teniendo el bagaje que tiene, autora de diversas
publicaciones en los ámbitos de la Educación, Psicopedagogía y la Mediación.

Con ese currículum, sería impropio y egoísta, en el mejor sentido, que nuestra entrevistada no
compartiera con la sociedad sus conocimientos y experiencia, por lo que agradecemos ad
aeternum que haya concedido esta entrevista a ÉXITO EDUCATIVO.

¿Qué debemos entender como un conflicto en el aula, en el colegio? ¿Qué ejemplos de
conflictos son los habituales entre alumnos en un centro educativo?

Los conflictos en las aulas, como en cualquier otro entorno, son fruto de la interacción social y,
por tanto, su efecto dependerá en gran medida de la forma en que se afronten. Los centros
educativos albergan en sus instalaciones a multitud de miembros de la comunidad educativa,
por ello, de la convivencia entre el alumnado, profesorado, personal laboral y familias, pueden
surgir numerosas desavenencias que afecten directamente al clima de la institución.

Entre alumnos, los conflictos más frecuentes suelen por causa de malentendidos, faltas de
respeto, amistades que se ven deterioradas, por la utilización de materiales o espacios
escolares. Sin embargo, no debemos olvidar que, actualmente, hay que tener en cuenta
aquellos problemas que se producen en las redes sociales, como el impacto de los conocidos
‘me gusta’ o de los ‘followers’, la difusión de datos que vulneran la privacidad, el ciber acoso, el
síndrome FOMO (miedo a perderse algo de la red) que está siendo un motivo de preocupación
social y para lo que se debería reforzar aún más la formación e información de toda la
comunidad educativa.

¿Qué ventajas ofrece la mediación frente a la conciliación o el arbitraje?

Tanto la mediación como la conciliación o el arbitraje son mecanismos de resolución de

https://exitoeducativo.net/maria-fuertes-melcon-aieef-la-mediacion-en-un-colegio-no-castiga-construye-dialogo-entre-las-partes/


conflictos alternativos a la tradicional vía judicial. El proceso de mediación es un procedimiento
de solución de controversias caracterizado por su voluntariedad y confidencialidad, donde las
partes implicadas ayudadas por un profesional neutral trabajan para conseguir un acuerdo que
sea satisfactorio para todos. La mediación es aplicable a multitud de contextos, es un proceso
de plazos más cortos que los judiciales, a través del cual se reducen significativamente los
costes económicos y emocionales.

La mayor ventaja que aporta este procedimiento es el compromiso de las partes implicadas, que
tendrán que colaborar y asumir responsabilidades durante el proceso para alcanzar acuerdos
consensuados, nunca impuestos, garantizando así su cumplimiento y previniendo conflictos
futuros por la posibilidad de modificar los acuerdos si los intervinientes así lo requirieran.

¿Mediar es repartir la razón entre las partes enfrentadas?

Mediar es construir puentes de diálogo entre partes enfrentadas por un conflicto. El mediador no
da la razón ni cuestiona los motivos, más bien su labor está enfocada a ser una ayuda para que
los implicados puedan identificar los temas que conforman su conflicto y profundizar en sus
verdaderos intereses y necesidades.

Para ello, a lo largo de las sesiones el mediador tratará de encontrar las distorsiones en la
comunicación para remover los posibles bloqueos que existan, establecerá un clima de respeto
mutuo y promocionará las circunstancias adecuadas para que sean los protagonistas los que
construyan acuerdos viables.

Todo centro dispone de unas normas, de un reglamento que regula la convivencia ¿No
sería su cumplimiento, y en caso contrario, sus efectos disciplinarios y de castigo,
suficiente para solucionar un conflicto?

Efectivamente, existe numerosa normativa y órganos como el Reglamento de Régimen Interno,
el Consejo Escolar, el Plan de Convivencia… que regulan y sancionan, si es necesario, el
comportamiento del alumnado en los centros educativos. Si bien, estos reglamentos suelen ir
vinculados a procedimientos de tipo impositivo o en el caso de sanciones, a disciplinas
punitivas.

Este tipo de actuaciones son superficiales ya que no se adentran en el origen o motivación del
conflicto, por el contrario, las disciplinas democráticas y la mediación educativa suponen una
oportunidad para que el alumnado aprenda a autogestionar sus propios problemas y emociones,
haciéndose responsables de sus actos, desarrollando la empatía con el otro, así como
fomentando habilidades sociales y estrategias de solución pacífica de conflictos. En los casos
más graves, podría hablarse de prácticas restaurativas donde el que ha cometido una falta
pueda reparar el daño ocasionado, complementando la sanción desde un enfoque más
pedagógico.

De la mediación en el contexto educativo se habla cada vez más ¿Es una oportunidad que
haya profesionales mediadores o en la mayoría de los casos con la intervención del
director o jefe de estudios es suficiente?

Es indudable la labor que los equipos directivos realizan para garantizar el cumplimiento de las
normas y, a su vez, su dedicación en impulsar la escucha y participación de toda la comunidad
educativa. Si bien, realizar mediaciones requiere de una formación específica que no siempre



los profesionales del ámbito educativo tienen. Son cada vez más instituciones educativas las
que están incluyendo la formación específica de docentes en gestión positiva de conflictos, así
como la creación de equipos de mediadores formados por profesores y alumnado que atienden
y contienen la escalada de los conflictos que surgen a diario en los centros, impidiendo así que
eso problemas deriven en episodios violentos, peleas o la exclusión social.

Para ello, cualquier centro puede contar con un mediador experto en el ámbito educativo que les
guie en el desarrollo de un programa formativo que se integre en el Plan de Convivencia y
amplie los recursos del centro escolar en esta materia.

La última reforma educativa recoge la figura de un profesional que vele por la buena
convivencia y contra el acoso y la violencia escolar ¿Con esto es suficiente?

Tal y como señala la nueva Ley de Educación (LOMLOE) y la Ley de Protección de la Infancia
(LOPIVI) aparece el Coordinador/a de Bienestar y Protección como un nuevo rol orientado a la
prevención y protección de los menores. Sus principales funciones están relacionadas con la
planificación de actuaciones que garanticen la seguridad de alumnado, la prevención y
sensibilización del acoso escolar, la detección de situaciones violentas, la activación de
protocolos y su posterior intervención.

En mi opinión, es pronto para valorar la eficacia de esta medida ya que, al existir una falta de
concreción estatal, las comunidades autónomas la están aplicando de forma muy diferente.
Parece que se debiera definir y clarificar más el perfil de este coordinador y garantizar que
recibe una formación suficientemente habilitante para el correcto ejercicio de sus funciones.

En un proceso de mediación, si una de las partes se resiste al acuerdo ¿hasta dónde se
puede llegar o interrumpir el trato porque no habrá solución posible?

La mediación, por definición, está orientada a la intervención de conflictos que han escalado,
problemas que conllevan una ruptura en la comunicación y situaciones ¨enquistadas¨ que
parecen no tener solución. Es un intento voluntario por resolver la circunstancia que afecta
directamente a los implicados, por lo que son ellos mismos los que van a decidir continuar
libremente o no con el procedimiento.

No siempre se consigue llegar a acuerdos, en ocasiones, podemos alcanzar pactos parciales
que reduzcan el grueso de asuntos a judicializar. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles indica que la mediación también podrá terminar cuando el
mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o
concurra otra causa que determine su conclusión.

Habrá conocido el caso del enfrentamiento entre los alumnos y una profesora por colocar
una bandera en apoyo a la selección española de fútbol en el aula ¿Es posible mediar en
un caso así?

El caso del colegio de Palma ha tenido mucha repercusión mediática, hasta el punto de que en
esos días me hicieron llegar la información de otro centro en la localidad de Andratx que había
decidido preventivamente prohibir la colocación de banderas de España bajo amenaza de
sanción. Aunque nos faltan muchos datos concretos sobre este asunto, es una situación que
podría pasar por un proceso de mediación.

Si fuera el caso, sería interesante plantear preguntas que permitiesen dilucidar en los motivos y



emociones que han llevado al alumnado a escoger el apoyo a un equipo de fútbol en su colegio,
a una profesora a abandonar un aula por ver una bandera de nuestro país colgada, a un equipo
directivo a expulsar a todos los alumnos y alumnas de una clase sin previo aviso de sus padres,
incluso podríamos conocer la opinión de otros alumnos y profesores que, tal vez, no tengan
interés en el Mundial, para saber cómo les afectó el mismo hecho o conocer si a los alumnos de
otras nacionalidades les hubiera gustado apoyar también del mismo modo a sus equipos.

La mediación, en conclusión, permitiría que todas las voces fueran escuchadas y que las
conclusiones supusieran el establecimiento de normas consensuadas que serían un fiel reflejo
de una sociedad plural, diversa y respetuosa con el otro.
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