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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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El TSJC afirma que considera determinant garantir l’ús docentmínim del castellà
*)('&%$"(3%)

“Hihamésopacitat”, segons l’AEB

" Lapresidentade l’AEB,
AnaLosada, vacriticarahir
lapolíticad’opacitatdels
centreseducatiusqueno
informen les famíliesdels
criteris lingüísticsque fan
servira l’ensenyamentde
cadaunade lesmatèries, i
hadenunciatquealgunes
direccionsdels centres
educatiusaprofiten lanova
normativapereludir l’ense-
nyamentencastellàde l’as-
signaturade llenguacaste-

llana.Vadenunciarque la
distribuciódelquadreho-
raride lesmatèriesque
cadacentrehadecomplir
esdilueixenelsprojectes
lingüístics: “Les2,5hores
setmanalsquecorresponen
a llenguacastellanaesmini-
mitzenenalgunscentres
pel fetde treballarperpro-
jectes i combinardiferents
matèriesenuneshores.Al
final, la llenguacastellana
quedanomésenunahora”.
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Les màfies que trafiquen amb
immigrants a Algèria aprofiten
la bones previsions meteorolò-
giques d’aquests últims dies de
l’any al Mediterrani occidental
per llançar al mar pasteres car-
regades de persones, segons as-
seguren fonts policials a La
Vanguardia.
Aquesta combinació –cel clar

i vent de llevant– explica el de-
goteig d’embarcacions que arri-
ben a les Balears. Dimarts a la
matinada la Guàrdia Civil va in-

terceptar un total de 53 immi-
grants provinents de dues pas-
teres que van arribar a la costa
mallorquina de Santanyí, d’una
terceraa l’illadeCabrera id’una
última a Formentera.
Una altra embarcació també

vaarribar aFormenteraahir a la
tarda amb nou magribins més.
Aquestes cinc pasteres s’afegei-
xen a les dues que es van detec-
tar dilluns a Ses Salines, al sud
deMallorca, i a la que va arribar
el dia de Nadal a Cabrera: 123
persones en total.
Malgrat aquest –demoment–

degoteig de pasteres que hi ha,
les estadístiques no parlen

Lesmàfies aprofitenel bon
climade final d’anyper
enviarpasteres aEspanya

d’una explosió alarmant de
l’anomenadarutaalgerianacom
alguns opinants van advertir
com a represàlia d’Algèria des-
prés de signarEspanya i elMar-
roc el nou full de ruta a l’abril.
Llavors es vadir queAlgèria po-
dria relaxar la vigilànciapolicial
costanera per lluitar contra les
màfies comarespostaalnoupe-
ríode de relacions amb el regne
alauita, arxienemic d’Algèria.
Fins ara, res d’això no s’ha

complert. Segons l’últim balanç
publicat pel Ministeri de l’Inte-
rior, fins al 15 de desembre van
arribar de manera irregular a la
península i les Balears 12.047
persones, un 24,7% menys que
el 2021. Hi van arribar en 1.206
embarcacions; mentre que el
mateix període de l’any passat
en vanarribar 1.404.Elministe-
ri que dirigeix Fernando Gran-
de-Marlaksa no fa distinció –als
informes públics– entre la ruta
del nord del Marroc, les paste-

res des d’on solen arribar a Al-
meria, i la ruta d’Algèria, en què
les embarcacions arriben a la
franja oriental de la Península i
a les Balears.
Per il·lustrar comaquestes úl-

times arribades a lesBalearspo-
dendesvirtuar la realitatde l’ac-

tual immigració regular a Espa-
nya, unes dades obtingudes per
l’Agència Efe sobre el terreny a
les illes: amb les d’aquest di-
marts, des de principi d’any
s’han detectat a les costes de les
Balears 164 pasteres amb 2.400
inmigrantes. Durant tot el 2021,

vanarribar a l’arxipèlag 164em-
barcacions amb2.402migrants.
Unes xifres pràcticament idèn-
tiques pocs dies abans de tancar
l’any.
Un 2022 que està a punt de

convertir-se en l’any en què es
van invertir les estadístiques de
la immigració irregular després
de l’acord amb elMarroc. Al fe-
brer –quan les relacions amb el
paísveíencaraestaven congela-
des– les arribades havien aug-
mentat un 73,2% respecte a
l’any passat.
Ara, el mateix indicador diu

que el total demigrants arribats
a Espanya ha caigut un 23%. I el
principal factor que ha propici-
at aquests números és el des-
cens dels migrants que arriben
per la ruta canària, després que
Rabat reforcés les presencia po-
licial a les costes i intensifiqués
la lluita contres les organitzaci-
ons criminals que trafiquen
ambmigrants."

Malgrat l’últim
degoteigarribat
a lesBalears, la
immigracióirregulares
redueixarreudelpaís

ElTSJCesquiva lanova llei del català i
imposaunaoduesmatèries encastellà
Una sentència relativa a un sol centre reobre la pugna judicial pel 25%
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UnanovasentènciadelTribunal
Superior de Justícia de Catalu-
nya(TSJC)recordaquelapugna
jurídicasobreelcatalàa lesesco-
les continua viva a Catalunya. A
l’última resolució, de 23 de de-
sembre, reconeix el dret d’una
alumna a rebre l’ensenyament
en castellà en “una o diverses
matèries”, a més de llengua cas-
tellana. “Encara que no es pugui
fer servir un paràmetre percen-
tual com demana el recurrent –
assenyala el tribunal–, el conei-
xementprecísde la situaciócon-
creta de l’alumna afectada
permet establir una garantia
d’adequació de l’ús de les llen-
gües oficials, d’acord amb el sis-
temade conjunció lingüística en
termes substancialment iguals
als sol·licitats”.
Això és el que la sala de la sec-

ciócinquenaenténqueésgaran-
tir un “ús mínim” del castellà,
que argumenta com un “dret
constitucional”ireconeixqueno
aplica percentatges després de
l’aprovacióde lanovanormativa
catalana,queestanrecorregudes
alTribunalConstitucional.
Per tant, no parla de proporci-

onalitatde llengües,peròsíd’“ús
mínim” i transforma el 25% en
matèries. Els jutges justifiquen
que van establir el 25% per fixar
els mínims per sota els quals no
es pot entendre l’ús vehicular
normal d’una llengua, però que
no correspon al TSJC definir de
manera precisa l’ús de les llen-
güesenelseudetall.Elquesíque
li competeix, en tot cas, és “deli-
mitar negativament les situaci-
onsquenoresultenjurídicament
admissibles”. I per inadmissible
entén “l’exclusió de l’ús del cas-
tellào la sevareduccióaunapre-
sència residual” a lesaules.

Aquesta és la primera vegada
que el TSJC pronuncia doctrina
sobre l’úsde les llengües a les es-
coles després que l’estiu passat
s’aprovés la llei8/2022sobre l’ús
de les llengües oficials en l’ense-
nyament no universitari i el de-
cret llei 6/2022enmatèriaderè-
gim lingüístic als centres edu-
catius,querebutjaexplícitament
l’aplicació de percentatges lin-
güístics.
Després d’aquesta normativa,

el TSJCva entendre que era “in-
aplicable” la sentència del 25%
sobre totel sistemaeducatiu,pe-
rò va mantenir les mesures cau-
telarsals centresque les tenien.
Pel Departament d’Educació,

aquesta decisió judicial no supo-
sa l’aplicaciódel 25%encapmés
aula. “És un cas judicialitzat an-
teriorment a l’aprovació del de-
cret llei” i, des d’aleshores, “cap
més escola no ha hagut d’aplicar
el castellà per imposició dels tri-
bunals”.
No obstant això, els jutges ex-

pliquen prolixament la seva po-
sició davant el tema i, per l’As-
semblea per unaEscolaBilingüe
(AEB),originàriade lademanda,
creen una jurisprudència. José
Domingo, vocal de l’AEB, va as-
segurarahirque“aixòdeixasen-
se efecte l’estratègia dissenyada
pels governants per posar fi al
model de la conjunció lingüís-
tica”.
En concret, la sentència reco-

neix el dret d’una alumna de Sa-
grada Família Urgell (ara, insti-
tut escola Londres) a rebre en

castellà, a més de llengua caste-
llana,unaodiversesmatèriesad-
dicionalsque,“perlasevaimpor-
tància en el conjunt del currícu-
lum i la seva categoria lectiva”,
puguin ser considerades com a
“principals”. I li atorga aquest
dret al llarg de tota l’educació
obligatòria, fins i tot si se’n va a
unaltrecentre.
En aquesta escola ja es donava

a educació física i projectes d’es-
criptura creativa, per tant, la
classe d’aquella nena rebia 5 ho-
resencastellà.Tambés’impartia
enanglès, coneixementdelmedi
i educació artística (5 hores). La
resta, 12,5hores,es feiaencatalà.
La decisió del TSJC veu “insufi-
cient” la presència del castellà
pel tempsdedicat i la rellevància
de lesmatèries. Aixímateix no li
constaqueaquestaproporciona-
litatresponguiaunaanàlisiactu-
alitzada del context sociolin-
güístic, com exigeix la nova nor-
mativa, ja que només es fa
referència al projecte lingüístic
del2008."

La sala defuig establir
percentatges,
però defensa un
“ús docentmínim
del castellà”
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#pobresa #infants

Berta Posas  /  @bertaposas

Un 25% dels menors, en 
risc de pobresa
ECONOMIA L’informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental assenyala que 
uns 10.983 infants terrassencs es troben en risc d’exclusió social. Les xifres situen el 
municipi com a quarta ciutat de la comarca en risc de pobresa pels seus menors

Al Vallès Occidental, una cin-
quena part de la població infan-
til i adolescent es troba en risc de 
pobresa, un 20,3% del total dels 
infants de la comarca. Aquest 
percentatge d’infants suposa un 
total de 38.000 persones en situ-
ació de vulnerabilitat, segons des-
taca l’informe del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental “Infància 
i adolescència en risc d’exclusió 
social al Vallès Occidental”.

Tot i ser una xifra clarament 
elevada, el nombre de nens en 
risc se situa per sota de les mitja-
nes de Catalunya i de la província 
de Barcelona, que es troben en un 
24,2% i un 22,3% respectivament.

La ciutat de Terrassa no segueix 
aquesta dinàmica, ja que es troba 

situen Sabadell, amb un 25,8%, i 
Montcada i Reixac i Badia del Va-
llès, amb un 27,6% i un 29,2% res-
pectivament. La població del Va-
llès Occidental on una menor 
proporció dels infants es troben 
en situació de vulnerabilitat eco-
nòmica és Matadepera.

Si en lloc de prendre com a me-
sura el 60% de la renda mediana 
prenem en consideració les llars 
amb una renda inferior al 40% de 
la mediana estatal, es pot obser-
var el que es considera pobresa 
greu. Els infants que es troben en 
aquesta situació de major neces-
sitat a Terrassa són un 12,1% del 
total, uns 5.337 terrassencs me-
nors d’edat. En aquest cas, els 
municipis que encapçalen la llis-

ta són els mateixos, amb Terrassa 
en quarta posició, però el que té 
una menor proporció d’infants en 
risc de pobresa absoluta és Vila-
decavalls, amb un 3,1% dels seus 
menors d’edat.

L’evolució de l’índex de po-
bresa no és favorable a la nostra 
comarca. Encara que hi ha hagut 
un descens d’uns dos punts per-
centuals des del 2015, any en el 
qual un 22,2% dels menors esta-
ven en situació de vulnerabilitat 
econòmica, la tendència ha anat 
a l’alça durant els últims dos anys. 
A més, els menors d’edat són el 
grup d’edat més vulnerable a la 
comarca i en el total del territori 
català. Al Vallès Occidental, la ta-
xa de risc de pobresa dels menors 

per sobre de la mitjana de la co-
marca i del territori català. En to-
tal, un 24,9% dels menors d’edat 
terrassencs es troben en risc de 
pobresa relativa. Això vol dir que 
aquests nens i nenes viuen en 
llars amb una renda inferior al 
60% de la renda mediana estatal, 
que a escala espanyola són uns 
16.043 euros/any segons l’Insti-
tut Nacional d’Estadística.

En termes absoluts, a Terras-
sa hi ha uns 10.983 infants, 24,9% 
dels 44.109 menors d’edat del 
municipi, que es troben en aques-
ta situació de vulnerabilitat.

Amb aquestes xifres, Terrassa 
és la quarta ciutat de la comarca 
en risc de pobresa relativa per als 
seus menors. Per davant seu se 

Terrassa és la quarta ciutat del Vallès Occidental amb més risc de pobresa infantil / NEBRIDI ARÓZTEGUI

Amb aquest codi 
pots consultar  
totes les dades 
de l’informe 
del Consell 
Comarcal
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d’edat és més d’un 6% més ele-
vada que la dels ciutadans d’en-
tre 18 i 64 anys, situant-los en un 
context d’especial vulnerabilitat.

Segregació educativa
Al seu informe, el Consell Comarcal 
denuncia que diversos factors han 
fet aguditzar la segregació escolar 
a la comarca, fet que té una estreta 
relació amb el risc d’exclusió social 
dels menors. El primer i més signifi-
catiu és efecte de l’arribada creixent 
d’alumnat d’origen immigrat en les 
dues darreres dècades. Terrassa és 
el segon municipi on els alumnes 
estan més segregats segons la seva 
procedència. Del 17,5% d’alumnes 
estrangers a la ciutat, un 14,2% estan 
matriculats a escoles públiques i 
només un 3,3% a centres privats 
o concertats.

A Terrassa, un 28,5% de l’alum-
nat rep beques de menjador esco-
lar, la majoria en escoles de titula-
ritat pública. Pel que fa a les dades 
comarcals, 3 de cada 10 alumnes 
d’infantil i primària matriculats 
en centres públics són perceptors 
d’un ajut de menjador, un 28,6%. 
En els centres de titularitat priva-
da-concertada, en canvi, aquesta 
proporció cau fins al 10,6%.

L’educació infantil de primer 
cicle, el que coneixem com a llar 
d’infants, és també un indicador 
important a l’hora d’observar la 
situació d’un municipi, ja que es 
considera que l’educació entre 
els 0 i els 2 anys afavoreix la con-
ciliació familiar i laboral a la ve-
gada que afavoreix el desenvo-
lupament dels infants i promou 
els seus drets. En aquest àmbit, 
Terrassa se situa en el lloc núme-
ro 17 dels 22 municipis estudiats, 
amb una taxa d’escolarització 
de primera infància d’un 36,9%. 
Aquesta xifra situa la ciutat gaire-
bé 35 punts percentuals per so-
ta d’Ullastrell, municipi de la co-
marca on més infants d’entre 0 i 2 
anys estan escolaritzats.

Drets socials
Hi ha diversos factors que poden 
tenir certa incidència a l’hora de fer 
més probable que un infant es trobi 
en una situació de vulnerabilitat.

Els resultats de l’informe indi-
quen que existeix una correlació 
positiva entre el risc de pobresa, 
els ajuts de menjador escolar, el 
nombre d’atencions de l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència i l’alumnat amb naciona-
litat estrangera fora de la Unió 
Europea, factor especialment re-
llevant a Terrassa.

Pel Consell Comarcal és impor-
tant estudiar el risc d’exclusió so-
cial de la població més jove, per-
què suposa un 19,8% del total, fent 
del Vallès Occidental la segona 
comarca més rejovenida de la de-
marcació de Barcelona. L’Obser-
vatori del Consell Comarcal asse-
gura que “el futur d’una societat 
depèn en gran manera del nivell 
de benestar i de les oportunitats 
que oferim a la infància”.

28,5%

5.337

DELS ALUMNES  han rebut ajuts de menjador 
escolar, la majoria d’ells en escoles de titu-
laritat pública

INFANTS DE LA CIUTAT  viuen en llars on la 
situació econòmica està en risc de ser con-
siderada de pobresa absoluta

DE MENORS TERRASSENCS  es troben en risc 
de pobresa relativa. És una xifra superior a 
la mitjana comarcal i catalana

Més enllà de garantir les necessitats bàsiques, Creu Roja 
considera important la igualtat d’oportunitats / ALBERTO TALLÓN

#economia #infancia

B. P. R.   /  @bertaposas

Diverses entitats solidàries de 
Terrassa treballen amb l’Ajunta-
ment de la ciutat i les administra-
cions públiques per intentar rever-
tir les xifres de pobresa infantil.

Creu Roja és una de les orga-
nitzacions locals que té aquest 
objectiu. El seu president, Marià 
Gàllego, considera que la mane-
ra de fer disminuir la vulnerabi-
litat entre els més petits és mit-
jançant “mesures estructurals 
en l’àmbit de l’administració 
central i la Generalitat”.

En aquest sentit, Gàllego pro-
posa “incrementar la inversió 
pública en recursos per a in-
fants i joves”, amb la finalitat 
d’intentar que tots els menors 
“tinguin garantit l’accés al mà-
xim de recursos per a oferir-los 
una oportunitat de millora”, in-
dependentment dels recursos 
de la seva família.

Creu Roja resumeix la seva 
tasca contra la pobresa infantil 
en dos grans eixos principals. 
En primer lloc, i centrats en les 
necessitats bàsiques dels in-
fants en una situació de pobresa 
més extrema, l’organització tre-
balla per oferir una alimentació 
saludable amb beques menja-
dor, lots d’aliments o ajuts eco-
nòmics per facilitar la compra 
d’alimentació.

Per altra banda, l’entitat vol 
garantir la igualtat d’oportuni-
tats per a tots els joves terras-

“Cal seguir treballant 
perquè no existeixi la 
pobresa infantil”

“És important 
que els infants 
creixin sense 
sentir que la 
societat els dona 
l’esquena”

sencs, per la qual cosa una al-
tra part de les seves actuacions 
vol abordar “els efectes col·la-
terals que comporta la manca 
d’accés a determinats recur-
sos”. D’aquesta manera, Creu 
Roja vol facilitar la vinculació 
social i cultural dels infants, ai-
xí com la promoció de l’èxit es-
colar. “És important que els in-
fants i joves creixin sense sentir 
que la societat els dona l’esque-
na”, afegeix Gàllego.

Encara que hi hagi grans or-
ganitzacions com Creu Roja que 
treballen diàriament per ajudar 
als infants en situació de vulne-
rabilitat, el president de l’asso-
ciació remarca que “a Terrassa 
hi ha una xarxa d’esplais diaris 
que treballen amb molta força”.

Amb tot, Gàllego considera 
que els menors d’edat de la ciu-
tat encara necessiten més su-
port: “Cal continuar treballant 
perquè a la nostra societat no 
existeixi la pobresa infantil i cap 
infant estigui en risc d’exclusió”.

24,9%
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Alumnes de Barcelona després de viatjar a
Ceuta: "Ningú vol que es repeteixi
Auschwitz, però deixem morir la gent al
mar"
Gisela Gázquez és una de les noies que va participar en el viatge en bus de Barcelona a
Algesires, i d’allà en ferri fins a Ceuta. Dos mesos després recorda que, fins que va tornar a
Barcelona, al seu dia a dia, no va ser conscient de tot el que havia viscut. «T’arriba moltíssima
informació i no l’assimiles. Va ser la segona nit aquí, al meu llit, tranquil·la, quan em vaig adonar
que totes les persones que havíem conegut seguien allà, i pensava en tota la gent que ha de
fugir de casa seva perquè no poden estar-hi tranquils», relata la jove.

«Volen jugar al Barça»

Marc Company, un altre dels estudiants, en el seu cas, de Sant Gervasi, assenteix mentre
escolta la seva companya. La seva sensació és molt similar: «És molt impactant, tu hi vas i
saps que al cap d’uns dies seràs a casa teva, però ells es queden, fent tot el possible per
poder creuar per accedir al que nosaltres tenim. Veus que tot el que durant anys t’han anat
explicant a l’escola és real. Està passant. Poses cara a nois gairebé de la nostra edat, que a
més estan súper contents del que han aconseguit, arribar a Ceuta, i et diuen que volen anar a
Barcelona i jugar al Barça, i tu saps que ho tindran molt difícil per arribar fins aquí i que, si ho
aconsegueixen, no els rebran amb els braços oberts com ells creuen. Aquí també hi ha altres
fronteres, com el fet de no tenir papers», explica el Marc, que assegura que, després del viatge,
la seva visió de la immigració ha canviat molt. «Molt», repeteix.

Hi coincideixen els seus companys Sílvia Borràs, jove de Bellvitge –barri de l’Hospitalet en
què es produeix la conversa–, i Noa Ricart, de Gràcia. «Ara ja no puc ser indiferent. Sé que
són persones idèntiques a mi perquè les he conegut», assenyala la Sílvia. «Nosaltres ara tenim
la veu per explicar el que molts no poden explicar –afegeix Noa–; aquesta experiència no és
només per a nosaltres, ha de servir per canviar coses».

Els nostres morts

Els nostres mortsEls quatre joves remarquen que des que van tornar de Ceuta no han parat
d’explicar el que hi van veure per intentar que el ‘clic’ que ells van fer arribi a tants caps com es
pugui. «Ceuta s’emmarca en tot un procés en el qual amb els nois vam estudiar on són els
nostres camps de concentració. Tots tenim clar que no volem que es repeteixi Auswitch, però
en canvi tenim els CIE i unes fronteres que provoquen milers de morts al mar», reflexiona la
Virginia, que insisteix en la idea que, a l’estudiar la Segona Guerra Mundial, sempre es
pregunten com va poder passar sense que ningú fes res. «Els nostres nets ens preguntaran a
nosaltres pels morts al mar», reflexiona.

Notícies relacionades

El responsable del projecte a Sant Gervasi, Guillem Fàbregas, apunta la importància que juga

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20221227/jesuites-alumnes-viatge-ceuta-tanca-marroc-80391841
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20130122/el-joven-interno-en-el-cie-tras-el-desalojo-en-el-poblenou-queda-en-libertad-2299818
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220624/tragedia-valla-melilla-cinco-migrantes-13931433


el mar en el projecte. La primera nit a Ceuta baixen a la platja. Des d’allà es veuen els llums de
la Península, que semblen tan a prop, tot i que per a tants joves són en una altra galàxia. «El
mar té moltes cares. Nosaltres estem acostumats a viure’l com un lloc d’esbarjo, però aquest
mateix mar és també el lloc en el qual tantes persones s’han deixat la vida per arribar fins a
Europa», afegeix Inma Torcal, professora de Bellvitge.

«Un dels nois ens va explicar que va travessar la tanca nedant, i que durant el viatge el seu
company va morir. Ell va arribar, però ferit, amb picades de medusa, mort de fred... És un gran
contrast amb la nostra visió del mar com a lloc on anem a passar-ho bé», indica la Sílvia, a qui
també li va impactar molt la visita al CIE de Barcelona uns quants dies abans del viatge. Des
del grup d’acompanyament a interns del CIE de la Fundació Migra Studium organitzen cada
any una oració davant el centre de la Zona Franca sota el lema «Construïm un futur sense el
CIE» en la qual voluntaris llegeixen els testimonis de persones internes.
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ESPAÑA  i

IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA 
Una sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña 
(TSJC), en la que se reconoce a 
una alumna de un centro público 
de Barcelona el derecho a ser edu-
cada también en español con 
«asignaturas principales» indepen-
dientemente de que se fije el por-
centaje o no del 25%, abre de nue-
vo el camino a aquellas familias ca-
talanas que quieran pedir ante los 
tribunales una educación bilingüe.  

Esta resolución del TSJC, con fe-
cha del pasado el 23 de diciembre, 
desbarata la estrategia que había 
articulado el Gobierno de Pere 
Aragonès, mediante la ley de len-

guas que aprobó de urgencia y con 
el apoyo del PSC, para eludir el 
porcentaje de español mínimo de 
un 25% marcado por el TSJC en di-
ciembre de 2020 y consagrado en 
noviembre de 2021 por el Tribunal 
Supremo. Ya que el tribunal sos-
tiene por primera vez que, aunque 
el nuevo modelo educativo catalán 
elude las cuotas, al no considerar-
las «pedagógicas» y asegurar que 
la metodología vigente ya permite 
el aprendizaje del español, el cen-
tro debe garantizar a la alumna po-
der estudiar también en castellano, 
más allá de porcentajes.   

Para ello, el TSJC insta a la Es-
cuela Londres de Barcelona a im-

partir «una o varias asignaturas 
principales» en español, dejando 
sin efectos las maniobras del con-
sejero de Educación, Josep Gon-
zàlez-Cambray, para blindar el mo-

delo monolingüe con la aprobación 
de un decreto ley y una nueva ley 
de usos lingüísticos en Cataluña.  

Concretamente, el TSJC remar-
ca que las asignaturas impartidas 

en español deben ser materias que 
«por su importancia en el conjun-
to del currículum y su carga lecti-
va puedan ser consideradas como 
principales». 

Otro punto importante de la 
nueva sentencia del TSJC, que ha 
dado a conocer la Asamblea por 
una Escuela Bilingüe (AEB), es el 
derecho de la alumna a recibir es-
tas asignaturas en español duran-
te todo el periodo en el que esté 
escolarizada en el sistema educa-
tivo catalán, independientemente 
de que en el futuro pueda cambiar 
de centro educativo.  

Los magistrados argumentan su 
posición recordando que el mode-
lo lingüístico para la escuela cata-
lana, avalado por el Tribunal Su-
premo siguiendo la jurisprudencia 
del Constitucional, es el de la con-
junción lingüística. Y que por lo 
tanto, lo que es relevante es «la ca-
racterización formal de una u otra 
lengua oficial, su paridad cualitati-
va o los criterios generales para 
determinar el uso docente por par-
te del centro escolar. Lo que es de-

Una sentencia impone por primera 
vez el castellano sin porcentajes 
El TSJC desmonta la estrategia de la Generalitat para excluir el español de las escuelas

Comisionado de Justicia. El comisionado de Justicia que 
preside Didier Reynders respondió a la AEB señalando que el 
Govern debe cumplir las sentencias y el marco constitucional. 

Delegación. El Parlamento Europeo enviará en los próximos 
meses una delegación a Cataluña para analizar sobre el terreno la 
situación del español en el sistema educativo catalán.

LA MIRADA EUROPEA 
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terminante es la posibilidad de ga-
rantizar jurisdiccionalmente al 
alumno un uso docente mínimo de 
castellano que, en definitiva, es lo 
que aquí se pretende». 

Para la Asamblea por una Escue-
la Bilingüe, presidida por Ana Lo-
sada, esta sentencia cobra una 
gran importancia al sentar las ba-
ses jurídicas  para la presentación 
de nuevas demandas contra aque-
llos centros educativos en los que 
no se esté garantizando la educa-
ción en español de los alumnos que 
lo soliciten. A la espera de que el 
Tribunal Constitucional se pronun-
cie sobre los recursos presentados 
contra la ley de la Generalitat. 

La sentencia del TSJC sobre la 
alumna de Barcelona, que aplica el 
modelo constitucional y el de la 
Ley Orgánica de Educación (dispo-
sición adicional 38) que obliga a las 
administraciones educativas a ga-

rantizar el derecho de los alumnos 
a recibir enseñanzas en castellano, 
tiene también importancia política 
al conocerse poco después de que 
el comisionado de Justicia de la 
Unión Europea recordara que a la 
Generalitat que debe cumplir las 
resoluciones de los tribunales y el 
marco constitucional español. Y 
cuando la Comisión Europea está 
definiendo la delegación que envia-
rá el próximo otoño a Cataluña pa-
ra analizar la situación del idioma 
español en las escuelas catalanas. 

«La aprobación de la ley de usos 
lingüísticos supuso el bloqueo en 
la aplicación de la sentencia que 
indicaba que todos los centros ca-
talanes debían impartir un míni-
mo del 25 % de las clases en espa-
ñol», indicó ayer la presidenta de 
la Asamblea por una Escuela Bi-
lingüe, Losada. 

Cabe recordar que cuando, en 
noviembre de 2021, el Supremo 
avaló la obligatoriedad de impar-
tir al menos un 25% de asignatu-
ras en castellano, desmontando de 
facto el modelo de inmersión de la 
Generalitat, fueron varios cente-
nares de familias los que se ani-
maron a reclamar ante los tribu-
nales el derecho de sus hijos a re-
cibir una educación que no sea 
exclusivamente en catalán. 

Ese inicio de «rebelión cívica» 
contra los postulados nacionalis-
tas fue bautizado entonces como 
el «espíritu de Canet», en referen-
cia a la familia de un colegio de 
Canet de Mar que no cedió ante 
las amenazas del independentis-
mo y acabó convirtiéndose en un 
símbolo de la defensa del bilin-
güismo en Cataluña. Sin embargo, 
la nueva ley catalana había blo-
queado hasta ahora la presenta-
ción de nuevas demandas.  

Este cambio en el tablero que 
provoca la última sentencia del 
TSJC es celebrado por Losada co-
mo «un zasca no solo a la Genera-
litat, si no también a todos los par-
tidos que dieron apoyo a la nueva 
normativa y al Gobierno de Espa-
ña». A partir de ella presentarán re-
cursos en otras tres escuelas cata-
lanas, con proyectos lingüísticos 
anulados por el Tribunal Supremo 
(TS), para pedir que se impartan 
asignaturas en castellano. En este 
sentido, aseguró que la AEB tiene 
pendiente de resolver otro recurso 
y que también van a «animar a pa-
dres a pedir el bilingüismo» en las 
aulas catalanas. 

Los responsables de la AEB tam-
bién se muestran críticos con la Al-
ta Inspección Educativa y el Go-
bierno de Pedro Sánchez por su 
política «complaciente con el nue-
vo régimen lingüístico que trata de 
implantar la Generalitat». 

Por su parte, fuentes del Depar-
tamento de Educación restaron va-
lor a la sentencia y aseguraron que 
esta afecta  a «un caso anterior a la 
aprobación de la normativa» cata-
lana». Así que, a su juicio, no va a 
significar un cambio en el modelo 
monolingüe actual. Y recordaron 
que «ninguna nueva escuela ha te-
nido que aplicar el castellano por 
imposición de los tribunales».

OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El fallo del TSJC conocido ayer es 
la primera sentencia que se dicta en 
aplicación del armazón legislativo 
ideado desde la Generalitat para no 
tener que poner el 25% de clases en 
castellano en las escuelas catalanas 
al que le obliga la Justicia. Un de-
creto autonómico de mayo y una 
ley aprobada en junio en el Parla-
ment con el apoyo del PSC –llevada 
por el TSJC ante el Constitucional– 
dicen que no se pueden establecer 
porcentajes. El TSJC responde sor-
teando esta prohibición y obligan-
do a garantizar a la alumna recu-
rrente una asignatura principal o 
más en español, además de Lengua 
Castellana. 

¿Por qué es relevante el fallo? Porque 
el TSJC desmonta la estrategia de 
la Generalitat para no acatar. Le 
dice al Govern que, «aunque no 
se pueda usar un parámetro por-
centual», la alumna debe «recibir 
de manera efectiva en castellano 
una o unas asignaturas principa-
les» porque, en tanto que no se re-
suelva la cuestión de inconstitu-
cionalidad, hay que dar solución 
a esta «situación concreta». El tri-
bunal recuerda que se debe aten-
der al ordenamiento jurídico –es 
decir, al real decreto y a la ley del 
Parlament–, «pero respetando 
también el resto de disposiciones 
legales»: «la Constitución y el 
modelo de conjunción lingüística 
que esta norma impone». 

¿Ya no habrá 25%? El 25% queda en-
terrado hasta que no se resuelva la 
cuestión de inconstitucionalidad. 
Pero el TSJC sustituye este por-
centaje por una asignatura: es lo 
mismo pero dicho de otra forma. 

¿Qué problema puede haber? Que la 
Generalitat y los colegios, para no  
rendir cuentas, trabajen por pro-
yectos o ámbitos, que juntan va-
rias asignaturas. Eso dificultaría 
a los padres hacer un seguimien-
to de en qué lengua se da cada ma-
teria. La AEB constata que ya hay 
centros que están reduciendo las 
horas de castellano con la excusa 
de los proyectos. Tendrán que ir 
centro por centro vigilando y po-
niendo quejas a la inspección. 

¿Por qué se habla de asignatura prin-
cipal?  Antes se decía asignatura 
troncal, pero es una denomina-
ción de la derogada Ley Wert. El 
término principal es nuevo, pero 
dice lo mismo. Los centros suelen 
acatar poniendo asignaturas con 
poca carga lingüística, como 
Educación Física, donde el uso 
del lenguaje «no tiene la relevan-
cia que en otras materias». Ocu-
rre así en el colegio del recurso, 
donde «la utilización vehicular 
del castellano es inferior a la del 
inglés, que, con igual número de 
horas lectivas, incluye dos mate-
rias curriculares obligatorias, en 
las que el uso de la lengua es in-
tensivo y de mucha relevancia». 

¿Qué garantías da el TSJC? Aporta 
una solución para las familias  
mientras se resuelve la cuestión 
de inconstitucionalidad. La Gene-
ralitat tiene tres proyectos lingüís-
ticos anulados y está escudándose 
tras el bloqueo del real decreto y la 
ley del Parlament para no acatar, 
así que ahora esta jurisprudencia 
le obligará a cumplir. También 
protege a la alumna en cualquier 
colegio al que vaya, porque le ga-
rantiza el castellano «mientras 
permanezca escolarizada en el 
sistema educativo catalán».  

¿Qué hará la Generalitat?  Intentará 
aprovecharse de que ya ni siquie-
ra el TSJC habla de porcentajes, 
ignorando que se le obliga a ga-
rantizar al menos una asignatura 
más en castellano. Pero tendrá 
que buscar una nueva estrategia 
porque el TSJC deja claro que no 
hay nada por encima de la Consti-
tución. En su discurso de Navi-
dad, el president Pere Aragonès 
citó «la defensa del catalán en la 
escuela» como una de las «claves» 
del «camino a seguir». 

¿Y el Gobierno?  Hasta ahora no ha 
hecho nada y no parece que vaya 
a cambiar. Dice que es compe-
tencia de la Generalitat. Pero es-
ta sentencia le desmiente: «Tan-
to el Estado como la Generalitat 
son competentes para determi-
nar el uso vehicular de las len-
guas en la enseñanza».

No vale poner Educación Física en español. Los 
porcentajes quedan enterrados. Los colegios catalanes 
usarán las nuevas metodologías para no acatar

P& R

La asignatura principal 
reemplaza al 25% 

Pintada a favor de la escuela en catalán en Canet de Mar, donde una familia fue acosada por pedir más español. EFE 

El presidente de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
y el consejero de Educación, 
Josep Gonzàlez-Cambray. 
KIKE RINCÓN / EUROPA PRESS
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DANIEL TERCERO / ESTHER ARMORA 
BARCELONA 

E
l Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (TSJC) abre 
una vía legal para que el bilin-
güismo gane terreno en las es-

cuelas de la comunidad, en contra de 
la opinión de la Generalitat.  

En una sentencia fechada el 23 de 
diciembre, el tribunal autonómico re-
conoce el derecho de una alumna a re-
cibir de manera efectiva tanto en es-
pañol como en catalán las asignatu-
ras «consideradas como principales», 
además de las lingüísticas, mientras 
esté «escolarizada en el sistema edu-
cativo catalán». De esta manera, los 
magistrados sortean el límite a los por-
centajes lingüísticos que establecen 
el decreto ley 6/2022 del Govern y la 
ley 8/2022 del Parlamento autonómi-
co catalán, normas consideradas in-
constitucionales por los magistrados 
del TSJC. 

La sentencia de la Sala Contencio-
sa-Administrativa del TSJC, dada a co-
nocer ayer por la Asamblea por una 
Escuela Bilingüe (AEB), establece que 
hasta que el Tribunal Constitucional 
no determine si las normas de la Ge-
neralitat citadas impiden o no la apli-
cación del sistema de conjunción lin-
güística en todo el sistema, esto no li-
mita que se fije el bilingüismo para 
aquellos alumnos que lo demanden. 
Una grieta, ciertamente, en la estrata-
gema de la Generalitat, que aprobó las 
dos normas con el visto bueno del Go-
bierno –que se niega a recurrir las nor-
mas, lo que supondría suspenderlas 
temporalmente– para impedir la apli-
cación de la sentencia de diciembre 
de 2020 del TSJC, confirmada por el 
Tribunal Supremo al año siguiente. 

Alumno a alumno 
Este sería el caso de una alumna del 
Instituto Escuela Londres de Barcelo-
na (antes Sagrada Familia Urgell), que 
ya tenía concedida la medida cautelar 
de recibir un 25 por ciento de asigna-
turas en español, y que ahora adquie-

re este derecho independientemente 
del centro escolar al que se adscriba. 
Los magistrados del TSJC consideran 
que, «llegados a este punto» (de blo-
queo por parte de la Generalitat), en-
tienden que «si bien no resulta posi-
ble una intervención jurisdiccional de 
carácter general referida al sistema de 
enseñanza en su conjunto, la situación 
no es la misma cuando se trata de abor-
dar el caso específico de un alumno en 
concreto». 

Este matiz es clave, en opinión de 
los representantes de la AEB, que ayer 
se mostraron satisfechos por la deci-
sión del TSJC. «El modelo de conjun-
ción lingüística sigue vivo y tiene el 
amparo de la Constitución», señaló el 
asesor jurídico de la entidad, José Do-
mingo. Y Ana Losada, presidenta de la 
asociación, añadió que «el TSJC deja a 
un lado los porcentajes y vuelve a de-
cir que para que haya conjunción lin-
güística se tiene que impartir al me-
nos una asignatura principal en espa-
ñol». Una o varias, en palabras de los 
magistrados del tribunal autonómico, 
que advierten además de que no sir-
ve, por ejemplo, que la materia sea la 
de Educación Física. 

El TSJC llega a esta conclusión des-
pués de analizar la legislación que de-
termina el modelo lingüístico en las 
escuelas, el de conjunción lingüística 
(escogido por la Generalitat): desde el 
Estatuto a la Ley de Educación de Ca-
taluña, así como la ley nacional y las 
dos últimas normas polémicas apro-
badas por la administración autonó-
mica, como así determina igualmen-
te la jurisprudencia del Constitucio-
nal, el Supremo y el mismo TSJC. 

Por lo tanto, apuntan los magistra-
dos, «lo que es relevante para una si-
tuación concreta no es propiamente 
la caracterización formal de una y otra 
lengua oficial, su paridad cualitativa 
o los criterios generales para determi-
nar el uso docente por parte del cen-
tro escolar. Lo que es determinante es 

la posibilidad de garantizar jurisdic-
cionalmente al alumno un uso docen-
te mínimo de castellano que, en defi-
nitiva, es lo que aquí se pretende». 

Educación Física no sirve 
En esta línea, «para abordar la respues-
ta a la tutela judicial que se nos pide 
–continúan los magistrados–, hay que 
atenerse, en primer lugar, a la situa-
ción concreta del alumno para verifi-
car si, efectivamente, se produce un 
desequilibrio en el uso del castellano. 
En segundo lugar, habrá que verificar 
si es posible corregir dicho desequili-
brio a partir de medidas que no sean 
incompatibles con el marco legislati-
vo».  

Tras el análisis de la situación de la 
alumna y el centro, el Instituto Escue-
la Londres, hay un evidente y claro de-
sequilibrio, pues la institución educa-
tiva solo ofrece Educación Física en 
español (cinco horas a las semana), 

entre las asignaturas obligatorias, y la 
niña, solo una más sobre escritura crea-
tiva (seis horas y media a la semana). 
«Hemos de considerar que la presen-
cia del castellano es insuficiente te-
niendo en cuenta conjuntamente la 
naturaleza de las materias y las horas 
lectivas impartidas en esta lengua», 
señalan los magistrados por unanimi-
dad de la Sala.  

Y añaden, respecto al valor del es-
pañol en la asignatura de Educación 
Física: «La utilización del lenguaje no 
tiene en esta asignatura la relevancia 
que tiene en las otras materias, de for-
ma que probablemente se podría con-
siderar que la utilización vehicular del 
castellano es inferior a la del inglés 
que, con el mismo número de horas 
lectivas, incluye dos materias curricu-
lares obligatorias, en las que el uso de 
la lengua es intensivo y de mucha re-
levancia». 

Por todo esto, el TSJC concluye que 
«aunque no se pueda utilizar un pa-
rámetro porcentual como pide el re-
currente –solicitó el 25 por ciento de 
español mínimo–, el conocimiento 
preciso de la situación concreta de la 
alumna afectada permite en este caso 
establecer una garantía de adecua-

El TSJC reconoce el 
bilingüismo escolar 
al margen de porcentajes
∑ La Justicia desmonta la estratagema 

de la Generalitat que trata de impedir 
que el español sea lengua vehicular  

∑ Los demandantes, satisfechos: «El 
modelo de conjunción lingüística sigue 
vivo y amparado en la Constitución»

 Escuela Turo del Drac donde una 
familia pidió el 25% de castellano  // I. B

La decisión abre la puerta a 
más reclamaciones de los 
padres, a la espera de lo que 
ordene el TC respecto a las 
normas de la Generalitat
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MAYTE AMORÓS 
CORRESPONSAL EN PALMA 

Tras ocho años cuestionando y asfi-
xiando a los colegios con educación di-
ferenciada, el Govern balear de la so-
cialista Francina Armengol dejará de 
subvencionarlos definitivamente el pró-
ximo curso 2022-2023. El Consell de Go-
vern aprobó ayer el nuevo decreto de 
conciertos educativos, que deja fuera 
a estos centros que separan a sus alum-
nos por sexos, bajo el amparo de la 
Lomloe. La medida afecta al centro Aixa-
Llaüt de Palma, el único que mantiene 
este modelo en Baleares.  

Este centro, cercano al Opus Dei, 
ganó varias sentencias judiciales que 
le han permitido mantener el concier-
to gracias a la legislación anterior. Sin 
embargo, el actual concierto finaliza 
este curso y, de renovarse, se enmarca-
rá por primera vez dentro de la llama-
da ‘ley Celaá’, que obliga a cumplir los 
requisitos de igualdad y convivencia en 
las aulas y descarta la separación por 
sexos. La Consejería balear de Educa-
ción ha dado un ultimátum a Aixa-Llaüt, 
que tiene 711 alumnos desde Infantil 
hasta Bachillerato, y le reclama que 
acredite que dejará de separar por sexo 
a los estudiantes, tal y como ya han he-
cho ocho escuelas catalanas para se-
guir percibiendo fondos públicos.  

Concierto de 2,4 millones 
A partir de enero la dirección de este 
colegio, que forma parte de la Institu-
ción Familiar de Educación, deberá pe-
dir la renovación del concierto educa-
tivo de 2,4 millones de euros que man-
tiene con el Ejecutivo autonómico y que 
caduca en septiembre. Este diario se 
puso en contacto sin éxito con el cen-
tro, que tampoco se ha pronunciado. 

Desde que el consejero Martí March, 
cargo electo del PSOE, llegó al poder en 
2015, reconoció que quería apostar por 
la escuela pública en detrimento de la 
concertada. De hecho, una de las pri-
meras actuaciones fue revisar el con-

cierto realizado por el anterior Govern 
del PP, alegando que había defectos de 
forma. El concierto a los colegios Aixa 
y Llaüt se hizo en cumplimiento de una 
sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares (TSJB), que reconoció 
el derecho de concierto a los centros 
con educación diferenciada, después 
de que el anterior Pacte de Progrés del 
socialista Francesc Antich lo denega-
ra. El Govern del popular José Ramón 
Bauzá acató las resoluciones judicia-
les pero el nuevo Ejecutivo formado por 
los partidos de izquierda puso la lupa 
en las plazas concertadas y durante to-
dos estos años ha intentado asfixiarlos 
económicamente, tanto en Primaria 
como en Secundaria.  El PSOE ha argu-
mentado durante todos estos años que 
«no hay una demanda real» y acusa a 
estos centros de tener una educación 
«machista y elitista».  

Por otro lado, el nuevo decreto apro-
bado ayer establece que la renovación 
de un concierto educativo o la suscrip-
ción de uno nuevo implica por parte de 
los centros solicitantes hacer efectivo 
el derecho a una educación gratuita que 
garantice la equidad y la igualdad de 
oportunidades. Dicho en otras palabras, 
los centros no podrán percibir de las fa-
milias aportaciones económicas aso-
ciadas a la actividad curricular ni esta-
blecer la obligatoriedad de hacer ingre-
sos para fundaciones o asociaciones ni 
otros servicios que puedan contravenir 
el principio de gratuidad y no estén au-
torizados, si corresponde, por la Con-
sejería de Educación y Formación Pro-
fesional. Asimismo, los centros tendrán 
que cubrir de manera equitativa las ne-
cesidades de escolarización de la zona 
donde están ubicados. En el caso de la 
formación profesional, el decreto incor-
pora la concertación de cursos de espe-
cialización y certificados de profesio-
nalidad y fija seis horas de coordina-
ción para los tutores de FP dual.  En 
cuanto a los módulos económicos, el 
borrador incluye la garantía de revisión 
anual de los módulos de gastos de fun-
cionamiento, como mínimo, según el 
incremento de los presupuestos gene-
rales del Estado.  

En cuanto a la suscripción de nuevos 
conciertos singulares, el documento es-
tablece que se tendrá que tener presen-
te la oferta ya existente de centros pú-
blicos y privados concertados y, ade-
más, la programación general de la 
enseñanza, las consignaciones presu-
puestarias existentes y el principio de 
economía y eficiencia en el uso de los 
recursos públicos establecido en el ar-
tículo 109 de la LOE, según la redacción 
fijada por la ‘ley Celaá’.

Baleares quita  
el concierto a  
los colegios que 
diferencian por sexo
∑ Crea un decreto al 

amparo de la Lomloe y 
da un ultimátum a un 
centro cercano al Opus

ción del uso de las lenguas oficiales, 
de acuerdo con el sistema de conjun-
ción lingüística en temas sustancial-
mente iguales a los solicitados, con-
cretamente, reconociendo el derecho 
del actor a que, mientras su hija per-
manezca escolarizada en el sistema 
educativo catalán, reciba de manera 
efectiva en castellano, además de la 
asignatura o materia correspondien-
te al aprendizaje de dicha lengua, una 
o unas materias o asignaturas adicio-
nales que, por su importancia en el 
conjunto del currículum y su carga 
lectiva, puedan ser consideradas como 
principales». 

Cambio trascendental 
La decisión de los magistrados pue-
de ser recurrida en casación ante el 
Supremo, por lo que la sentencia no 
es firme todavía. En cualquier caso, 
cabe recordar que todos los recursos 
de la Generalitat ante el Alto Tribu-
nal, sobre estas cuestiones, u otras si-
milares como la anulación de los pro-
yectos lingüísticos por no cumplir con 
el bilingüismo constitucional, acaban 
confirmando el fallo del TSJC.  

El último (van tres) se conoció hace 
solo unos días. «Esta sentencia lo cam-
bia todo y deja sin efecto la estrategia 
que había diseñado la Generalitat», 
dijo Domingo, que acusó de «actuar 
de mala fe» a la administración y de-
nunció la «opacidad» de los directo-
res de los colegios por no informar de 
la lengua en la que se imparten las cla-
ses.

El Govern de la socialista 
Francina Armengol lleva 
ocho años cuestionando y 
asfixiando a los colegios 
con educación diferenciada

El Tribunal Supremo ya ha 
anulado tres proyectos 
lingüísticos de otros tantos 
centros educativos, dando la 
razón al Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC) 
que falló a favor de los padres 
que reclamaron la nulidad de 
estos planes por no cumplir 
con el bilingüismo constitu-
cional establecido. Existen 
otra decena de casos, al 
menos, que la Generalitat, 
tras la decisión del TSJC, tiene 
recurridos en casación ante el 
Supremo. Sin embargo, a 
pesar de que las decisiones 
del Supremo son firmes –no 
las del TSJC–, el Govern de 
Pere Aragonès, socio del 
Gobierno de Pedro Sánchez, 
se niega a acatarlas al solici-
tar al Alto Tribunal la inejecu-
ción de las sentencias porque 
considera que el decreto ley y 
la ley de lenguas oficiales, 
aprobadas este año, impiden 
los porcentajes. El TSJC, en la 
sentencia conocida ayer, 
argumenta que esto no es así 
y fija, lógicamente, que para 
que exista el bilingüismo, al 
menos, tiene que impartirse 
una asignatura en español.

El Govern entorpece 
la ejecución de las 
sentencias firmes
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El Govern central 
transferirà 29 
milions a Catalunya 
per donar suport      
a l’automoció 

EFE. MADRID

n El Govern central va autoritzar 
ahir la transferència de 29,3 mili-
ons d’euros a Catalunya per donar 
suport al seu sector automobilís-
tic i, en concret, a la seva política 
industrial relacionada amb el des-
envolupament del vehicle elèc-
tric. 

La Secretaria General d’Indús-
tria i de la Pime del Ministeri d’In-
dústria, Comerç i Turisme havia 
sol·licitat aquesta transferència de 
crèdit, amb la qual pretén ajudar 
a impulsar la implementació a Ca-
talunya de programes de suport a 
projectes d’automoció vinculats al 
desenvolupament de l’ecosistema 
del vehicle elèctric i connectat. 

Segons es detalla en la referèn-
cia oficial del Consell de Ministres 
d’ahir, es busca impulsar projec-
tes que facilitin als fabricants de 
vehicles el desenvolupament 
d’aquest ecosistema, i que com-
pleixin criteris que avancin cap a 
la transició verda i la innovació del 
sector. «Espanya ha de ser capaç 
de mobilitzar inversions sufici-
ents per al desenvolupament i la 
fabricació de vehicles elèctrics, 
com a palanca essencial necessà-
ria per seguir mantenint la seva 
puixança en aquest sector i no 
perdre el que seria equivalent a un 
2 2% de la producció total de ve-
hicles el 2018», justifica el govern 
espanyol.

u La partida va destinada 
concretament a la política 
industrial relacionada amb el 
vehicle elèctric

n El Nadal de 2022 ha estat excepci-
onalment suau a Catalunya, el més 
càlid que s’ha mesurat a les comar-
ques del litoral i prelitoral, segons el 
Servei Meteorològic de Catalunya. 
La pujada de temperatura es va co-
mençar a fer notar arreu del país els 
dies 19 i 20 de desembre, però va ser 
entre el 21 i el 26 quan els termòme-
tres van mantenir-se per sobre dels 
20 ºC a diversos sectors, i van supe-
rar els rècords de temperatura mà-
xima en un mes de desembre. El va-
lor més elevat va registrar-se a An-

glès, on el 26 de desembre es van as-
solir els 26,3 ºC. També són especi-
alment destacats els 24,3 ºC que van 
registrar-se a Cunit el divendres 23 
de desembre o els 24 ºC de Riude-
canyes el dissabte 24 de desembre. 

El vent de component oest que 
d’aquest de desembre ha provocat 
un increment de la temperatura al 
litoral mediterrani de la península 
Ibèrica. Si bé a l’interior i al Pirineu 
també ha fet força més bonança del 
normal, hi ha precedents de jorna-
des encara més càlides al desem-
bre.

Catalunya viu el Nadal més 
càlid amb temperatures 
per sobre dels 20 ºC
ACN. BARCELONA

n El president espanyol, Pedro 
Sánchez, va tornar a tancar la por-
ta al referèndum acordat que havia 
demanat, de nou, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès: «Po-
dran reclamar el que vulguin però 
no es produirà», va assegurar en la 
roda de premsa d’ahir a la Moncloa. 
Sánchez va afirmar que la taula de 

diàleg és una «eina útil» per vehi-
cular l’«agenda del retrobament», i 
també  va destacart que el debat so-
bre l’autodeterminació forma part 
«del passat». Així, va argumentar 
que aquest dret no el recull cap car-
ta magna. De fet, Sánchez va cele-
brar que la Constitució es complei-
xi ara «a tots els territoris d’Espa-
nya, també a Catalunya», i va sub-
ratllar que l’independentisme ja no 
és una de les preocupacions dels 
espanyols. 

Aragonès va fixar abans-d’ahir el 
2023 com l’any per donar forma a 
la proposta catalana d’Acord de 
Claredat. El president del Govern 

va insistir, en el missatge instituci-
onal per Sant Esteve, en el referèn-
dum acordat amb l’Estat per resol-
dre el conflicte polític. L’endemà 
d’aquest discurs, Sánchez va tornar 
a tancar-li la porta. 

Durant la compareixença da-
vant els mitjans, el president espa-
nyol va constatar que la Constitu-
ció es compleix ara a tot l’Estat. Sán-
chez ho va contraposat amb l’esce-
nari del 2017, abans que el PSOE ar-
ribés a la Moncloa, i amb el PP al 
capdavant de l’Executiu. De fet, va 
dir que la majoria de catalans, així 
com la resta d’espanyols, aposta per 
la «convivència» i per «viure junts».

Sánchez sobre el referèndum:  «Podran 
reclamar el que vulguin però no es produirà»

BERNAT VILARÓ/ACN. BARCELONA

u El president espanyol 
afirma que la taula de diàleg 
és una «eina útil» per vehicular 
l’«agenda del retrobament»

El TSJC obliga un centre a impartir en 
castellà almenys una matèria principal 

n El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha obligat un 
centre educatiu de Barcelona a 
impartir almenys una assignatu-
ra en castellà, a banda de la de 
llengua castellana, sense entrar a 
establir percentatges. Es tracta de 
la primera sentència que fixa clas-
ses en castellà després de l’entra-
da en vigor del decret del Govern 
que rebutja l’aplicació de percen-
tatges lingüístics i de la llei sobre 
l’ús i l’aprenentatge de les llen-
gües oficials en l’ensenyament no 
universitari. És per això que l’As-
semblea per una Escola Bilingüe 
(AEB), que ha presentat la sentèn-
cia aquest dimarts, creu que 
aquesta sentència crea jurispru-
dència i obre la porta a admetre 
els recursos de més famílies que 
demanen escolaritzar els seus fills 
en castellà. 

L’advocat José Domingo, repre-
sentant de l’AEB, va assegurar que 
la decisió del TSJC «ho canvia tot»: 
«Canvia la planificació que havia 
fet la Generalitat i deixa sense 
efecte l’estratègia dissenyada pels 
governants per acabar amb el mo-
del de conjunció lingüística». La 
sentència fixa que «una o unes 
matèries o assignatures addicio-
nals», a banda de la pròpiament 
de llengua castellana, s’hauran 
d’impartir en aquesta llengua. 
Hauran de ser, a més, assignatu-
res «que per la seva importància 
en el conjunt del currículum i la 
seva càrrega lectiva puguin ser 
considerades com a principals», 
afegeix el tribunal. 

La sentència correspon al cas 

d’una filla els pares de la qual ha-
vien demanat que rebés en llen-
gua castellana un mínim del 25% 
de les hores lectives i, per tant, «al-
menys una altra àrea, matèria o 
assignatura no lingüística curri-
cular de caràcter troncal o anàlo-

ga». El tribunal estima parcial-
ment la petició, ja que li atorga 
aquest dret, sense parlar de pro-
porcionalitats, i estableix que 
haurà de ser una assignatura con-
siderada principal de les imparti-
des al centre, que és de titularitat 
privada. «L’educació física no ser-
veix», va resumir Domingo. 

Tot i que fonts del Departa-
ment d’Educació van afirmar que 
la sentència és d’un cas anterior a 
l’aprovació de la nova normativa 
impulsada pel Govern i no supo-
sa cap nova aplicació, l’AEB v ain-
sistir a subratllar la «transcendèn-
cia» de la decisió judicial perquè 
recull que «els espanyols tenen 

dret constitucional a ser escolarit-
zats en castellà». «El conseller 
d’Educació va sortir a dir que cap 
centre educatiu faria cap assigna-
tura en castellà. Això ha fracas-
sat», va resumir Domingo. 

La presidenta de l’AEB, Ana Lo-
sada, es va congratular per la sen-
tència perquè «desbloqueja les 
peticions de bilingüisme» que el 
decret del Govern havia aturat, ja 
que esquiva la imposició de per-
centatges que prohibeix expressa-
ment la nova llei. «Tenim argu-
mentació per aconseguir que s’in-
trodueixin assignatures troncals 
en castellà en tots els col·legis», va 
celebrar.

u L’Assemblea per una Escola Bilingüe creu que s’obre la porta a fer més classes en llengua castellana
GERARD ARTIGAS/ACN. BARCELONA

L’advocat José Domingo i Ana Losada, presidenta de l’Assemblea  per una Escola Bilingüe GERARD ARTIGAS/ACN.

Fonts del Departament  
afirmen que la 
sentència és d’un cas 
anterior a l’aprovació 
de la nova normativa 
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Un colegio de Barcelona tendrá
que impartir “una o varias” asig-
naturas troncales en castellano
—además de Lengua Castellana—
para garantizar que una alumna
cuya familia pleiteó “reciba de for-
ma efectiva” una parte de su
escolarización en esa lengua. Eso
sí, sin establecer qué porcentaje
de clases. Así lo fija una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) que se cono-

ció ayer y que es la primera que
soslaya la nueva ley sobre el uso
de lenguasque el Parlament apro-
bóen verano. Losmagistrados evi-
tan referirse a la proporción del
25% que había dictado anterior-
mente el mismo tribunal (y había
ratificado el Supremo); así, en pu-
ridad, cumplen con la nueva nor-
ma —que impide que se determi-
nen porcentajes de manera li-
neal— y, a la vez, con la doctrina
del Constitucional, que obliga a

impartir una parte de las clases
en castellano. La sentencia, que
cobija a una familia asesorada
por a Asamblea por una Escuela
Bilingüe, subraya que las clases
deben corresponder a asignatu-
ras “importantes”.

En la sentencia, el TSJC recuer-
da que está pendiente de que el
Constitucional resuelva sus du-
das sobre la ley del Parlament,
que contó con el aval del Consejo
deGarantíasEstatutarias. Losma-

gistrados del Tribunal Superior
expresaron en su día “serias du-
das” sobre la constitucionalidad
de esa ley, que deja en manos de
los centros definir el modelo lin-
güístico en lugar de aplicar el
25%. Pero, a la espera de esa res-
puesta, tiran por un camino inter-
medio garantizando que la alum-
na “reciba de forma efectiva en
castellano, aparte de la asignatu-
ra o materia correspondiente al
aprendizaje de esta lengua, una o

unas materias o asignaturas adi-
cionales”. ElGobierno central pac-
tó hace meses con el catalán no
recurrir la nueva norma.

Los magistrados, tras evaluar
el proyecto educativo del centro
donde estudia la menor —SAFA-
Urgell, en Barcelona—, han cons-
tatadoque, ademásdeLengua, so-
lo recibe educación en castellano
en la clase de Educación Física.
Para el TSJC, se trata efectiva-
mente de unamateria troncal pe-
ro en ella “el uso del lenguaje no
tiene la relevancia que tiene en
otras materias”. De ahí que, sin
apelar a la doctrina previa de los
porcentajes, pida que se dé en cas-
tellanouna asignatura o asignatu-
ras que “por su importancia en el
conjunto del currículum y su car-
ga lectiva puedan ser considerada
como principales”.

El exsenador y extesorero del PP
Luis Bárcenas, condenado a 29
años y un mes de prisión por su
implicación en la trama Gürtel,
comenzó ayer a disfrutar del régi-
men de semilibertad que le con-
cedió la semana pasada el Minis-
terio del Interior. Cargado con va-
rios bolsos con ropa y cubierto
con una visera, Bárcenas llegó
en taxi a las 11.07 (siete minutos
tarde sobre el horario límite que
tenía fijado) a las puertas del Cen-
tro de Inserción Social Victoria
Kent (CIS, un tipo de estableci-
miento penitenciario donde cum-
plen sus penas los presos en las
diferentes modalidades de régi-
men abierto), situado en el cen-
tro de Madrid. A partir de ahora,
el exsenador saldrá casi a diario
de este recinto tras haber justifi-
cado que va a empezar a colabo-
rar en el comedor social de una
ONG, según confirmaron a EL
PAÍS fuentes de su defensa.

Bárcenas estrena así la nueva
situación penitenciaria que, la se-
mana pasada, acordó para él la
Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias tras recibir
una propuesta en elmismo senti-
do de la junta de tratamiento
—órgano interno formado por
profesionales penitenciarios—
de la cárcel de Soto del Real (Ma-
drid). Allí cumplía su condena el
extesorero desde mayo de 2018,
tras pasar previamente 19 meses
en prisión preventiva.

En concreto, Interior decidió
mantener al exsenador popular
en segundo grado penitenciario
(en el que está el 71% de los
reclusos en España), pero apli-
cándole el artículo 100.2 del Re-
glamento Penitenciario, de flexi-
bilización del régimen de vida
penitenciario, lo que le permite

a acceder a parte de los benefi-
cios del tercer grado o régimen
abierto.

Interior tomó la decisión tras
valorar el cumplimiento y la acti-
tud de Bárcenas: ha disfrutado
de una veintena de permisos de
salida sin ningún incidente (ayer
volvía, precisamente, del últi-
mo); ha mostrado un buen com-
portamiento en el tiempo que lle-
va encarcelado y participa en un
programa de reinserción. Bárce-
nas deberá seguir asistiendo en
el CIS a las sesiones de este pro-
grama voluntario que, si bien no
lleva aparejado ningún beneficio
penitenciario, sí es un elemento
que Prisiones tiene en cuenta a
la hora de concederlos.

Según fuentes penitenciarias,
el extesorero del PP iba a ser en-
trevistado ayermismo por el edu-
cador, el jurista, el psicólogo y el
trabajador social del CIS Victoria
Kent para posteriormente ser vis-
to por los servicios de enferme-
ría y constatar si tiene que seguir
algún tratamiento médico. Des-
pués, la situación de Bárcenas se-
rá valorada en la reunión que ce-
lebrarámañana la junta de trata-
miento, que es la que diseñará
con detalle un plan de ejecución
de lo que le resta de la pena y qué
horario de salidas diarias tendrá.

En casos similares al de Bárce-
nas, a los reclusos se los autoriza
a abandonar el centro de lunes a
viernes las horas necesarias pa-
ra que acudan a la ocupación
que hayan justificado, pero tie-
nen que volver todos los días al
recinto penitenciario a pasar
dentro buena parte de la jornada
y dormir allí. No obstante, las
fuentes consultadas detallan que
este horario se irá flexibilizando
y ampliando durante los siguien-
tes meses hasta que tenga que

regresar al centro únicamente a
dormir si los profesionales peni-
tenciarios observan que el exte-
sorero del PP evoluciona positiva-
mente.

Bárcenas ingresó en prisión
preventiva por orden del juez de
la Audiencia Nacional Pablo Ruz
el 27 de junio de 2013 y la abando-
nó bajo fianza el 22 de enero de
2015, tras 575 días encarcelado.
Volvió a entrar en la cárcel el 28
de mayo de 2018, tras conocerse
el fallo de la Audiencia Nacional
que le condenaba por la primera
etapa del caso Gürtel a 33 años y
cuatro meses. En octubre de
2020, el Tribunal Supremo reba-
jó la pena a 29 años y un mes.
Sobre esta última, meses des-
pués, el tribunal fijó el tiempo
máximo de cumplimiento para
el extesorero en 12 años, que se
corresponde con el triple de la
pena más alta impuesta, en este
caso, la de blanqueo de capitales
y contra laHacienda Pública, cas-
tigadas ambas con cuatro años
de cárcel.

Las juntas de tratamiento de
los centros penitenciarios
revisan cada seis meses la
clasificación de los presos
para determinar si progresan
de grado. En el caso de Luis
Bárcenas le tocará el próximo
mayo, ya que la revisión que
ha desembocado en su actual
semilibertad se produjo a
finales de noviembre.

El extesorero del PP aspira-
rá entonces a ser clasificado
en tercer grado o régimen
abierto. En ese caso, los benefi-
cios penitenciarios son mayo-
res: el horario de salida au-
mentaría drásticamente, ya
que podría abandonar el cen-
tro a las siete de la mañana y
no tendría que volver hasta
las once de la noche, y solo

dormiría en prisión de lunes a
jueves, por lo que tendría
todos los fines de semana
libres.

También aumentaría de 36
a 48 los días de permiso al
año —con un máximo de siete
días consecutivos— y tendría
la posibilidad de estar bajo
control telemático, ya sea
mediante una pulsera o llama-
das de teléfono, por lo que
pernoctaría en su domicilio y
no tendría que ir al CIS, donde
ingresó ayer. Además, el paso
a tercer grado le abriría la
puerta a pedir, en septiembre
de 2024, cuando haya cumpli-
do dos terceras partes de la
pena, la libertad condicional
adelantada.

La junta de tratamiento
también determinará qué
número de fines de semana al
mes puede pasarlos en casa,
aunque lo habitual es que
sean dos: el resto tendrá que
pasarlos en el interior del
centro de inserción social.

El Superior catalán obliga a impartir
troncales en castellano pese a la nueva ley
La sentencia evita fijar porcentajes para no chocar con la norma aprobada en el Parlament

Bárcenas estrena
la semilibertad
y colaborará en
un comedor social
El extesorero del PP, condenado a 29 años
de cárcel, disfrutará de salidas casi diarias

En mayo se verá
si pasa a un
régimen abierto

Luis Bárcenas ingresaba ayer en el Centro de Inserción Social Victoria Kent, en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA, Madrid

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
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El TSJC decreta més castellà en una aula
sense percentatges | R.M.B. / Agències |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
R.M.B. / Agències - Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha sentenciat que l’escola Sagrada
Família Urgell haurà d’impartir més classes en castellà en l’aula d’una alumna, però, a
diferència d’anteriors sentències, no decreta un percentatge sinó que obliga que es faci en
aquesta llengua “ una o unes matèries o assignatures addicionals que, per la seva importància
en el conjunt del currículum i la seva càrrega lectiva, puguin ser considerades com a principals”.
Es tracta de la primera sentència, que no és ferma, que dicta el TSJC després de l’aprovació del
decret llei d’usos lingüístics de l’estiu passat, una normativa que el mateix tribunal va dur al
Tribunal Constitucional perquè resolgui si s’adiu a la constitució espanyola. En aquest centre
concertat ja s’estava impartint un 25% de les classes en castellà de manera cautelar.

Segons el Departament d’Educació, la sentència és d’un cas anterior a l’aprovació de la nova
normativa impulsada pel govern i no implica cap nova aplicació de més castellà. Fonts del
departament van declarar a l’Agència Catalana de Notícies que, després de l’aprovació del
decret que rebutja l’aplicació de percentatges lingüístics i de la llei sobre l’ús i l’aprenentatge de
les llengües oficials en l’ensenyament no universitari, cap nova escola ha hagut d’aplicar el
castellà per imposició dels tribunals. Sí que ho han hagut de fer aquelles a les quals el TSJC
havia imposat el castellà com a mesura cautelar.

La sentència la va donar a conèixer ahir l’Assemblea per una Escola Bilingüe. La presidenta de
l’entitat, Ana Losada, va assegurar que “aquesta sentència desbloqueja les peticions de
bilingüisme que no podíem fer després del decret d’usos lingüístics i afecta no només a recursos
que podrem tornar a presentar, sinó a recursos que tenim en marxa i que la jurisprudència que
fixi el TSJC pot fer que tinguin una resolució positiva”. La presidenta de l’entitat hi va afegir que
“l’aprovació de la llei d’usos lingüístics va significar el bloqueig en l’aplicació de la sentència
que indicava que tots els centres catalans havien d’impartir un mínim del 25% de les classes en
espanyol”, va indicar la presidenta de l’Assemblea per una Escola Bilingüe.

https://admin2014.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2235301-el-tsjc-decreta-mes-castella-en-una-aula-sense-percentatges.html
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centual com demana el recurrent, 
cal que l’alumna rebi de manera 
efectiva en castellà una o unes matè-
ries o assignatures addicionals que, 
per la seva importància en el conjunt 
del currículum i la seva càrrega lec-
tiva, puguin ser considerades prin-
cipals”, conclou l’escrit. 

Per a l’Asamblea por una Escue-
la Bilingüe, la sentència “ho canvia 
tot”. “Deixa sense efecte l’estratègia 
dissenyada pels governants per aca-
bar amb el model de conjunció lin-
güística”, va afirmar l’advocat de 
l’entitat José Domingo, que va con-
siderar que el dictamen crearà juris-
prudència en tots els altres casos. És 
a dir, l’associació considera que tots 
els casos pendents de 25% i els que 
vindran acabaran com el de la Sa-
grada Família Urgell, amb més ho-
res de castellà tot i les reformes le-
gislatives del Govern. 

El Govern defensa les mesures 
Per a l’executiu català, això és fer vo-
lar coloms. Fonts del departament 
d’Educació insisteixen a delimitar 
l’efecte d’aquesta sentència als 26 
casos d’escoles que tenien de mane-
ra cautelar el 25% de castellà a les 
aules. Dit d’una altra manera, apun-
ten que no és el mateix mantenir 
una mesura cautelar d’un centre on 
ja hi havia el 25% que instaurar-lo 
des de zero en un altre. En aquest 
sentit, des de la conselleria defen-
sen que la llei i el decret ja han tin-
gut el seu efecte perquè des que es 
van aprovar cap tribunal ha ordenat 
de cautelarment un 25% de caste-
llà en una aula. Però no han pogut 

evitar que l’augment del castellà es 
consolidés en un centre que ja tenia 
el 25% de manera cautelar. Sí que 
s’ha eliminat la figura del percentat-
ge, però fonts de l’executiu refer-
men que l’objectiu és mantenir les 
hores de català i castellà tal com es-
tan ara.  

El temps dirà si aquesta sentèn-
cia, que data del 23 de desembre 
d’aquest any, marcarà jurisprudèn-
cia perjudicial per al català i favo-
rable per al castellà, però de mo-
ment afegeix més dubtes sobre les 
iniciatives legislatives que va impul-
sar la Generalitat per frenar el 25%: 

ara fa tres mesos el TSJC ja va avisar 
l’executiu que mantindria el 25% de 
castellà als centres on ja s’estava 
aplicant tot i la nova normativa. A 
més, el mateix jutjat va enviar al Tri-
bunal Constitucional el decret del 
Govern –que prohibeix els percen-
tatges lingüístics– i la llei del Parla-
ment –que diu que el català és vehi-
cular i el castellà curricular– perquè 
valori si s’ajusta la carta magna. Ara, 
la sentència d’aquest desembre, tot 
i que el recurs es remunta al 2019, 
cita la nova normativa de la Genera-
litat i recorda que la qüestió està en 
mans del Constitucional.e

Una classe  
a  l’Institut 
Escola Miquel 
Tarradell, al 
districte de 
Ciutat Vella de 
Barcelona, en 
una imatge 
d’arxiu.  
MARC ROVIRA 

El TSJC imposa una 
assignatura més de 

castellà en un centre
Esquiva els percentatges en la primera 

sentència després de les mesures del Govern

EL CATALÀ A LES AULES

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha dictat una sen-
tència que obliga un centre educa-
tiu de Barcelona a impartir almenys 
una assignatura més en castellà, a 
banda de la de llengua, sense fer re-
ferència a percentatges. Es tracta de 
la primera sentència del tribunal 
sobre la presència del castellà a les 
aules des que va entrar en vigor del 
decret del Govern que rebutja l’apli-
cació de percentatges –com el del 
25%– i de la llei del Parlament sobre 
el català a les aules. El departament 
d’Educació i l’Asamblea por una Es-
cuela Bilingüe, que va presentar 
ahir la sentència com una victòria, 
discrepen sobre l’abast real que pot 
tenir la decisió, que de moment ha 
fixat més hores lectives de castellà 
al centre barceloní Sagrada Família 
Urgell.  

Primer, s’ha de tenir en compte 
que aquest centre era una de les 26 
escoles que de manera cautelar ha-
vien d’aplicar un 25% de castellà 
després d’un recurs d’una família als 
tribunals. Ara, el TSJC considera 
que l’ús de de la llengua castellana 
“seria insuficient en cas de decaure 
la mesura cautelar adoptada en el 
seu moment” i, per tant, la manté 
eliminant-ne els percentatges. Fins 
ara, una alumna ja rebia en castellà 
les assignatures de castellà i educa-
ció física, i això, a la pràctica, s’hau-
rà de mantenir: “Encara que no es 
pugui utilitzar un paràmetre per-

BARCELONA
CESC MAIDEU

Denúncia per un vídeo sexual d’una noia a la discoteca Waka 
centenars de visualitzacions en pla-
taformes com Twitter o Tiktok i la 
denúncia assenyala que aquest fet 
podria suposar un delicte contra la 
llibertat sexual de la noia. 

Ara els Mossos d’Esquadra es-
tan intentant saber qui va enregis-
trar el vídeo i qui l’ha distribuït. 
També investiguen si la noia, que 
segons El País seria menor d’edat 
però encara no hi ha la confirmació 
policial, estava sota els efectes 
d’una droga de submissió química. 
La mateixa consellera de Feminis-
mes, Tània Verge, va fer ahir una 
crida a no compartir aquestes 
imatges davant “l’impacte psicolò-
gic sobre les persones afectades”, 
que pot ser “devastador”. 

Aquest vídeo és un nou incident 
que esquitxa la discoteca Waka, que 
és una de les més problemàtiques de 
la zona. Fa només un mes i mig una 
menor va denunciar que havia sigut 
agredida pels porters del local, que 
sovint han estat en el punt de mira 
per agressions racistes. En total, en 
l’últim any la policia hi ha intervin-
gut 160 cops, i s’han comptabilitzat 
46 agressions amb 36 detinguts, tres 
dels quals per violació. Una de les úl-
times va ser aquest estiu, quan una 
noia va denunciar que l’havien agre-
dit sexualment a l’interior del local. 
Per tot plegat l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès ha demanat a la Ge-
neralitat que tanqui definitivament 
la discoteca.e

La façana de la discoteca Waka de Sant Quirze del 
Vallès, en una imatge d’arxiu. ALBERT SEGURA / ACN

SUCCESSOS

Els Mossos d’Esquadra investiguen 
la difusió d’un vídeo de caràcter se-
xual que es va gravar aquest cap de 
setmana a la discoteca Waka de  
Sant Quirze del Vallès, segons va 
avançar ahir El País i va confirmar 
l’ARA. Dilluns la mare d’una noia es 
va presentar a la comissaria dels 
Mossos de Caldes de Montbui per 
denunciar que per les xarxes socials 
estava circulant un vídeo de la seva 
filla fent una fel·lació a un noi en 
plena pista de ball de la discoteca, on 
hi havia desenes de persones. 
Aquestes imatges estan acumulant 

BARCELONA
C.M.
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El TSJC ordena fer en castellà una "matèria
principal" en una aula d'una escola de
Barcelona
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat impartir en castellà
almenys una assignatura en una aula d'una escola de Barcelona. Es tracta d'un centre
educatiu on ja s'aplicaven mesures cautelars arran de la denúncia d'una família el 2019.

L'escola, però, feia servir el castellà a les classes d'educació física. Ara, la sentència li ordena
que s'utilitzi llengua castellana en una "matèria principal".  Entre les raons de fons, el tribunal
considera determinant "garantir jurisdiccionalment a l'alumne un ús docent mínim del
castellà".

Aquesta és la primera resolució del tribunal després que, l'agost passat, reconegués que no
podia aplicar la quota del 25% de castellà a l'ensenyament, a l'espera del pronunciament del
Tribunal Constitucional.

Sense establir percentatges

Per aquesta raó, en aquest cas, el TSJC evita parlar de percentatges en l'ús de les llengües a
les aules, ja que aquest argument queda invalidat pel decret del català a l'escola aprovat per la
Generalitat.

No obstant això, la sentència justifica el dictamen per "establir una garantia d'adequació de
l'ús de les llengües oficials", evitant l'escull de la norma aprovada a principis de juny al
Parlament amb els vots d'Esquerra, Junts, el PSC i En Comú Podem.

"Encara que no es pugui utilitzar un paràmetre percentual com demana el recurrent",
matisa la mateixa sentència, el coneixement precís de la situació concreta de l'alumna afectada,
assegura el TSJC, li permet intervenir mentre estigui escolaritzada en el sistema educatiu català.

La sentència no és ferma

La sentència no és ferma i, per tant, es pot recórrer. El cas podria arribar al Tribunal Suprem. Qui
havia presentat la demanda és l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que celebra la decisió
judicial i assegura que els obre una "nova vida de recurs als tribunals", davant el canvi legal
de la Generalitat que anul·lava els percentatges.

Fonts de la Conselleria d'Educació de la Generalitat han explicat a l'agència Europa Press que
el cas que tracta la sentència "no suposa l'aplicació del 25% de castellà a cap aula més".

Pel departament, "és un cas judicialitzat anteriorment a l'aprovació del decret llei. Des que
es va aprovar el nou marc jurídic, cap escola més ha hagut d'aplicar el castellà per imposició
dels tribunals," conclouen.

https://www.ccma.cat/324/el-tsjc-ordena-fer-en-castella-una-materia-principal-en-una-aula-duna-escola-de-barcelona/noticia/3204054/
https://www.ccma.cat/324/el-constitucional-estudiara-si-es-pot-aplicar-el-25-de-castella-a-lescola/noticia/3192423/
https://www.ccma.cat/324/la-llei-sobre-el-catala-a-lescola-arriba-al-parlament/noticia/3168684/
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Indignació a Vic perquè Educació estudia
suprimir els estudis d'ESO i Batxillerat de
l'Institut de Vic
Pares, alumnes i docents han protestat aquest dimarts a Vic davant la possibilitat que Educació
elimini ESO i Batxillerat de l'Institut de Vic. Asseguren que el Departament vol que el centre
només imparteixi cicles formatius i que els altres dos instituts públics que hi ha a la ciutat
atenguin la demanda d'ESO i Batxillerat. En aquest sentit, qualifiquen la decisió "d'unilateral i
il·lògica" i alerten que això comportarà "bipolaritzar i massificar" l'alumnat. "Perjudica el més
valuós d'un centre educatiu, que són els alumnes, i reverteix negativament en la ciutat", avisa
una de les professores, Marta Domingo. Per tot plegat, insten el Departament a fer marxa enrere.
De la seva banda, Educació assegura que encara no hi ha cap decisió presa.

L'Ot Hernàndez ara fa tercer d'ESO, però té clar que quan acabi els estudis obligatoris voldrà fer
Batxillerat i, de fet, per aquest motiu va triar l'Institut de Vic, ja que en aquest centre podia fer-ho
sense necessitat d'haver de canviar. Ara però aquests plans es veuran estroncats si el
Departament d'Educació acaba suprimint els estudis d'ESO i Batxillerat del centre. "Això em farà
canviar les rutines, aquí hi tinc els meus amics i conec els professors", explica.

Ell, com molts altres alumnes del centre, considera que la decisió és "injusta" i, per això, aquest
dimarts s'ha concentrat davant les portes del centre per protestar contra la mesura.

També hi estan en contra molts pares, que van apostar per aquest centre pel seu projecte. Des
de l'AFA, la seva presidenta, Maika Muñoz, lamenta la falta d'informació i qualifica la mesura de
"precipitada". "La nostra proposta és que continuïn els docents que hi ha aquí, que continuï
aquest projecte i que s'ubiqui, si volen, en algun altre lloc però tot en bloc", subratlla. En aquest
sentit, destaca el projecte del centre, "referent per estar en constant contacte amb la part pràctica
i la seva aposta internacional".

Segons els docents, els estudis d'ESO i Batxillerat es deixarien d'oferir progressivament,
començant, el curs que ve, per traslladar primer de Batxillerat a l'institut Jaume Callís; el
Batxillerat esportiu, a l'IES La Plana, on també s'ubicaria  i una nova línia de 1r d'ESO, en un
barracó en aquest mateix centre. 

La Marta Domingo, professora del centre des de fa 20 anys, lamenta la decisió i també la
manera com s'ha comunicat al claustre: "l'últim dia del trimestre, el 21 de desembre, a les 2 del
migdia". "Ens agafa de sorpresa la manera i la temporització: ens diuen ara per ja", subratlla. En
aquest sentit, Domingo alerta que, si la decisió tira endavant, això anirà "totalment en detriment
de la qualitat de l'ensenyament a la ciutat".

De la seva banda, el Departament d'Educació ha confirmat a l'ACN que s'està treballant en la
línia de suprimir els estudis d'ESO i Batxillerat de l'Institut de Vic, però asseguren que, de
moment, no hi ha cap decisió presa.

https://www.segre.com/noticies/panorama/2022/12/27/indignacio_vic_perque_educacio_estudia_suprimir_els_estudis_eso_batxillerat_l_institut_vic_194487_1106.html
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El Ministerio valorará en 2023 ampliar los
comedores escolares - Dimension Turistica
Magazine
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) pretende aprovechar 2023 para
“actuar” en las escuelas infantiles y colegios de Educación Primaria existentes en Ceuta en
varios sentidos. Por un lado, “adecuando, manteniendo y ampliando sus instalaciones”, pero
también “valorando una mejora de los comedores escolares”.

El departamento que dirige Pilar Alegría, que solamente conserva competencias directas en las
dos ciudades autónomas, se propone “buscar mecanismos que permitan incrementar las plazas
de comedor escolar como fórmula para garantizar la equidad educativa y la conciliación
familiar”.

Actualmente son ocho colegios (el 41,2% del complete en ese nivel, ningún instituto de
Secundaria) los que cuentan con ese servicio, los CEIP Maestro José Acosta, Federico García
Lorca, Ramón y Cajal, Andrés Manjón, Reina Sofía, Ortega y Gasset, Príncipe Felipe y Pablo
Ruiz Picasso. Su prestación ordinaria se restableció después de las limitaciones ligadas a la
pandemia de la enfermedad del coronavirus a la vuelta de las últimas vacaciones de
Navidad.

La Administración Basic del Estado convocó para el curso 2022-2023 un complete de 930
ayudas para el servicio de comedor con dos requisitos para los beneficiarios: estar matriculado
en centros docentes sostenidos con fondos públicos que dispusieran de este servicio y
pertenecer a una unidad acquainted cuya renta en el año 2021 no superara los umbrales
máximos establecidos.

La inversión anual por alumno en ese tipo de ayudas en
Ceuta (41,9 euros) está por debajo de la media nacional
(44,4)

Según el último diagnóstico elaborado este mismo año por Save The Children sobre la
extensión del servicio, la inversión anual por alumno en ese tipo de ayudas en Ceuta (41,9
euros) está por debajo de la media nacional (44,4) y muy lejos de la que se alcanza en Euskadi
(108,7) o Canarias (74,9), todo ello a pesar de que las tasas de pobreza infantil locales son
líderes a nivel nacional junto a las de Melilla.

La organización no gubernamental ha pedido al Ministerio que establezca el umbral de pobreza
como el nivel de renta mínimo para acceder a las ayudas de comedor escolar y que asegure una
plaza gratuita a cada niña y cada niño en situación de necesidad.

“En Save the Children creemos que la beca comedor es la puerta de entrada a actuaciones
integrales contra la exclusión social de la infancia que combinen comedor, refuerzo educativo y
ocio extraescolar, como hacen otros países europeos”, estima la entidad, que considera que la
extensión del servicio sería uno de los mejores destinos que se podría dar a parte de los fondos

https://dimensionturistica.com/es/el-ministerio-valorara-en-2023-ampliar-los-comedores-escolares/
http://elfarodeceuta.es/tag/mefp
http://elfarodeceuta.es/tag/coronavirus
http://elfarodeceuta.es/tag/navidad
http://elfarodeceuta.es/tag/asociaciones
http://elfarodeceuta.es/tag/melilla


europeos que llegarán a España hasta 2027 a través del FSE+.
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L'educació tornarà a la vaga a finals de
gener - Herrera a Cope Catalunya i Andorra -
COPE
La vaga d'educació del gener vinent ha generat una gran expectació i debat en el món educatiu i
en la societat en general. Els sindicats de docents i estudiantils han convocat a aquesta vaga
per a exigir al govern una sèrie de mesures encaminades a millorar la qualitat de l'educació i a
garantir uns drets més justos per a tots els estudiants.

Entre les reivindicacions dels convocants destaca la necessitat d'augmentar el pressupost
destinat a l'educació, tant en l'ensenyament públic com privada, per a poder millorar les
condicions de treball dels docents i la qualitat de la formació dels estudiants. Així mateix, es
demana una major inversió en infraestructures escolars i en material didàctic.

Una altra de les demandes és la millora de les condicions laborals dels docents, especialment
pel que fa a l'estabilitat en l'ocupació i a la remuneració.

Els professors porten anys denunciant la precarietat en la qual es troben molts d'ells, amb
contractes temporals i salaris que no sempre estan concordes a la seva dedicació i esforç.

D'altra banda, els sindicats també exigeixen al govern una major inversió en programes de
suport als estudiants amb necessitats especials o amb dificultats econòmiques, a fi de garantir
una igualtat real d'oportunitats i una educació inclusiva per a tots.

La vaga d'educació del gener vinent ha generat una gran polèmica, i mentre alguns sectors la
secunden plenament, uns altres la critiquen per considerar-la una mesura poc adequada per a
resoldre els problemes del sistema educatiu.

Sigui com sigui, la veritat és que l'educació és un dret fonamental i un bé imprescindible per al
desenvolupament personal i col·lectiu de qualsevol societat, i és fonamental que s'inverteixi en
ella de manera adequada per a assegurar la seva qualitat i eficiència.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la portaveu del sindicat d'educació USTEC,
Iolanda Segura (àudio).

https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-i-andorra/noticias/leducacio-tornara-vaga-finals-gener-20221227_2468690
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Els casos de grip baixen a Lleida 
lleugerament i els de covid cauen.

p. 8

Fiscalia s’oposa per la llei del “només 
sí és sí” a 5 rebaixes de condemna.

p. 9

Material del centre Montessori per aprendre sobre botànica. La directora mostra fitxes amb què ensenyen art als alumnes.

El centre Montessori de Cappont impartirà 
Primària com a col·legi privat bilingüe
A partir del curs vinent, per als alumnes que ja hi cursen infantil i amb places limitades per a estudiants 
‘externs’ || Serà la primera escola cent per cent privada de Lleida i Educació l’ha d’homologar

ENSENYAMENT EQUIPAMENTS

S.E.

❘  LLEIDA ❘  El centre educat iu 
Montessori, ubicat a l’avingu-
da València de Cappont i que 
escolaritza nens d’1 a 5-6 anys, 
preveu oferir Primària el curs 
vinent. La directora, Clara 
González, va assenyalar que 
tenen intenció de començar al 
setembre com a col·legi bilingüe 
en anglès. D’aquesta manera, 
seria la primera escola cent per 
cent privada de Lleida, ja que 
ara les que no són públiques són 
concertades. Va explicar que 
adaptaran el “currículum al que 
demana la Generalitat i ens ho-
mologarem al departament” 
d’Educació, però va dir que 
principalment “retrà comptes 
al departament americà”. El de-
legat d’Educació, Claudi Vidal, 
va indicar que de moment no li 
consta una petició d’homolo-
gació d’un col·legi Montessori 
de primària.

El centre compta amb 24 
alumnes de l’etapa equivalent 
a infantil fins a P5, que en la 
filosofia Montessori es deno-
mina Comunitat Infantil per als 
nens d’1 a 3 anys i Casa de Nens 
per als de 3 a 6. La directora 
assegura que seguiran amb Pri-
mària, que anomenen Tallers, 
perquè les famílies d’alumnes 
així ho han sol·licitat i ja comp-
ten amb entre 6 i 8 que el curs 
vinent iniciarien la nova eta-
pa. No obstant, oferiran tam-
bé unes 3 places per a alumnes 
externs de 6 anys. La idea és 
començar pels d’aquesta edat i 
anar completant la primària fins 
a tenir 25 estudiants en total.

L’Arborètum disposarà l’any que ve  
d’un espai dedicat als bonsais

MEDI AMBIENT JARDINERIA

❘ LLEIDA ❘ L’Arborètum disposa-
rà el segon trimestre del 2023 
d’una zona dedicada als bon-
sais, ubicat a l’entrada del re-
cinte. Denominat Espai Bonsai, 
espera ser un punt de referència 
per a les persones que es de-
diquen a cuidar-se d’aquests 
arbres i un espai d’ús comuni-
tari i col·laboratiu. Permetrà 
treballar un nou aspecte de la 
jardineria i posar-lo a l’abast 
del públic. Tindrà uns 200 m2 i 
exposarà una col·lecció d’entre 

25 i 30 arbres que aniran can-
viant en funció del seu estat i 
de l’època de l’any. El projecte 
preveu també un magatzem i 
taller per a les tasques de man-
teniment, així com un pla de 
formació per a visites guiades 
a col·legis, entitats i públic en 
general.

Es tracta d’una iniciativa de 
la Paeria i l’Institut Municipal 
d’Educació, amb el suport de la 
Diputació. Precisament, l’alcal-
de, Miquel Pueyo, va destacar 

la unió de les institucions per 
tirar endavant aquesta inicia-
tiva i va posar en relleu el jardí 
botànic, igual que ho va fer el 
president de la Diputació, Joan 
Talarn. El tinent d’alcalde Toni 
Postius va subratllar que aquest 
recinte serà un al·licient més 
per visitar l’Arborètum i l’edil 
d’Ocupació, David Melé, va dir 
que personal del Centre Espe-
cial de Treball s’encarregarà de 
posar en marxa aquest espai i 
del seu manteniment.Les autoritats, davant d’un dels bonsais.

GERARD HOYAS

Va explicar que no es dividi-
ran per cursos ni rebran clas-
ses per assignatures ni seguiran 
tots el mateix ritme, sinó que 
estaran agrupats per edats (de 
6 a 9 anys i de 9 a 12) i treballa-
ran segons els seus interessos, 
majoritàriament en petits grups 
i durant tres hores seguides.

Els alumnes seran acompa-
nyats per dos educadors, uns 
dels quals utilitzarà sempre la 
llengua anglesa i l’altre, el ca-
talà i el castellà. Així, quan fi-
nalitzin la primària tindran un 
nivell d’anglès Proficiency. El 
mètode Montessori preveu que 

no tots els nens facin el mateix 
alhora, sinó que vagin aprenent 
coneixements de diferents ma-
tèries investigant ells mateixos 
sobre alguna cosa que els in-
teressa i els dies que vulguin 
o necessitin. La directora va 
apuntar que, per exemple, si a 

un nen li agraden les tortugues 
pot aprendre matemàtiques es-
tudiant les seues dimensions, 
geografia buscant d’on proce-
deixen, gramàtica redactant 
un text sobre el que han après 
i expressió oral explicant-l’hi 
a la resta d’alumnes o als d’in-
fantil. De fet, preveuen que els 
de 6 anys ja facin presentacions 
orals.

A més, els mateixos infants 
organitzaran sortides, també en 
funció dels seus interessos, en 
què aniran acompanyats d’un 
adult, habitualment un famili-
ar d’algun alumne, però seran 

ells els que hauran de buscar 
la informació sobre com arri-
bar al lloc que volen visitar (un 
museu, per exemple) i amb qui 
han de parlar.

Els nens anotaran cada dia les 
activitats que fan i quan temps 
hi dediquen i cada setmana 
ho comentaran amb l’educa-
dor, que s’encarregarà de mo-
tivar-los perquè destinin més 
temps a les àrees que menys els 
han interessat fins llavors. La 
directora assegura que quan 
acabin sisè, tindran un nivell 
de tercer d’ESO en l’educació 
convencional.

AL SEU RITME

Dos grups per edats (de 6 a 

9 anys i de 9 a 12) que 

aprendran ‘investigant’ 

segons els propis interessos
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Protesta a l'Institut de Vic en conèixer que
el centre ja no impartirà més ESO ni
Batxillerat - El 9 Nou
Aquesta és la resposta de la comunitat educativa després de conèixer la voluntat del
departament d’Educació de no impartir més estudis d’ESO i Batxillerat al centre, començant les
passes per fer-ho realitat a partir del curs vinent. Malgrat no compartir la decisió, tant les famílies
com el professorat fan front comú a l’hora de plantejar una solució: un nou centre d’ESO i
Batxillerat que permeti garantir la continuïtat del projecte educatiu.

El gran gruix de la comunitat educativa de l’Institut de Vic està disconforme amb la decisió del
departament d’Educació perquè el centre deixi d’impartir ESO i Batxillerat i es dediqui
exclusivament a la formació professional. Així s’ha pogut veure en la mobilització de protesta
convocada a les portes de l’Institut, on s’hi han concentrat alumnes, professors i famílies
directament afectades. Tots ells creuen que la solució passa per crear un nou centre d’ESO i
Batxillerat, sigui en l’actual edifici de l’Institut o en una altra ubicació, però que permeti mantenir
el projecte educatiu.

Pares i professors reclamen que es prenguin decisions lògiques. Defineixen la proposta
d’Educació com a extravagant. Creuen que trajectòria del centre avala la necessitat que el
projecte educatiu del centre continuï. També, que la decisió de no impartir més ESO i Batxillerat
a l’Institut de Vic pot repercutir en l’estat emocional dels 600 alumnes que hi cursen estudis i que
això tindrà una afectació negativa per a la ciutat.

Una altra de les preocupacions és la manca d’informació respecte al futur. Per això, des de
l’Associació de Famílies d’Alumnes volen reunir-se amb l’Ajuntament de Vic i el departament.
D’això, en podrien dependre futures accions a tenir en compte per garantir la continuïtat del
projecte educatiu de l’Institut de Vic.

El professorat ha aprofitat la protesta per reiterar que el claustre de professors no ha demanat
mai formalment passar a ser un centre integral de formació professional. En declaracions a El 9
TV, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vic havia afirmat que aquesta petició havia arribat
en consens entre el claustre i la direcció de l’Institut de Vic.

COMENTARIS
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Calafell pide impulsar las enfermeras
escolares
Son muchos los alumnos de los colegios que en un momento pueden requerir de una atención
sanitaria especializada.

Padres de escolares con diabetes de Calafell pidieron al Ayuntamiento que apoye una moción
que reclama que en los centros escolares haya personal sanitario que pueda atender las
necesidades que puedan surgir.

La Federación Española de Diabetes reclama desde hace años esa atención sanitaria en los
colegios. Los escolares pasan entre cinco y ocho horas en los centros y pueden surgir
situaciones de urgencia.

En pleno se aprobó la moción que reclama que en los colegios e institutos haya personal
sanitario que pueda atender las necesidades de los escolares con diabetes y otras situaciones
de salud.

Profesorado

Es una atención de la que no puede encargarse el profesorado y que debería cubrir tanto el
día a día en las aulas como las salidas escolares. En excursiones o colonias habitualmente un
adulto de la familia debe acompañar al alumno, como explica el consistorio. Una situación difícil
de compaginar con la vida laboral de los padres.

La moción destaca que «la complejidad de atender a estas necesidades hace que algunos
centros no tengan predisposición a que niños con diabetes de tipo 1 puedan participar en
actividades». Señala que esa situación es «un agravio y una discriminación» ya que
muchos alumnos no pueden participar.

Urgencias

En caso de necesidad los profesores llaman a los servicios de urgencias, pero falta una
atención instantánea. La Federación pide que haya personal de enfermería en las
escuelas que sepa qué hacer en el caso de que un estudiante sufra una crisis. Desde
administrar insulina a saber qué alimentos deben ingerirse para recuperar sus niveles de
glucosa. Pero también ante ataques de asma, reacciones alérgicas o heridas por
accidentes. El Ayuntamiento de Calafell trasladará la petición al departamento de
Educació de la Generalitat.

La figura de la enfermera escolar es importante también para la educación de la salud de
los escolares, desde la alimentación a impulsar hábitos saludables como evitar el tabaco,
la obesidad o el consumo de alcohol.

El Sindicato de Enfermería (SATSE) lamenta que en Catalunya no se impulse la
implantación de forma generalizada de la enfermera escolar, como hay en otros países. En
Madrid, Andalucía y Ceuta está funcionando en algunos colegios.

Según el Consejo General de Enfermería (CGE), España solo cuenta con una enfermera

http://www.diaridetarragona.com/costa/calafell-pide-impulsar-las-enfermeras-escolares-EG13407892


escolar por cada 8.497 alumnos, una cifra «anecdótica y claramente insuficiente» en
muchas comunidades. Explican que es obligatorio contar con una enfermera del trabajo
en empresas con más de 500 trabajadores, pero en centros escolares con varios cientos e
incluso miles de alumnos no hay la obligatoriedad de contar con ese profesional.
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Alejandro Tiana empezó dando
clase a la primera promoción
que llegaba a octavo de EGB, y ha
sido el principal autor, junto a la
exministra Isabel Celaá, de la ac-
tual ley de educación, la Lomloe,
y de la gran reforma que está
cambiando la forma en que
750.000 docentes dan clase y 8,2
millones de alumnos aprenden.
Profesor emérito de Historia de
la Educación en la UNED, de la
que fue catedrático y rector, Tia-
na (Madrid, 71 años) ha formado
parte de los equipos educativos
de los tres gobiernos del PSOE
desde la Transición. Su último
cargo, hasta junio, fue el de nú-

mero dos del Ministerio de Edu-
cación que dirige Pilar Alegría.
La entrevista se celebra el últi-
mo día de curso antes de las vaca-
ciones de Navidad en su casa, un
piso acogedor situado cerca del
parque del Retiro, en Madrid, en
unos sofás desde los que se ve la
estantería repleta de libros de su
estudio.

Pregunta. ¿En qué consiste el
aprendizaje por competencias?

Respuesta. Consiste en poner
el énfasis no solo en las cosas
que se aprenden, sino en el uso
que se hace de las cosas que se
aprenden. A muchas generacio-
nes nos han hecho aprender mu-
chísimas cosas,muchísimos con-
tenidos, que no aplicábamos. No
los utilizábamos para situacio-
nes posteriores, muchas veces ni
siquiera para estudios posterio-
res, y, en consecuencia, los olvi-
dábamos sinmás. Las competen-
cias ponen el énfasis en que todo
el aprendizaje debe formar parte
de un entramado formativo que
permita al alumnado, cuando
tenga que dar respuestas a las
situaciones que la vida le presen-
te, sean más académicas, más
profesionales o del tipo que sean,
disponer de un bagaje, de una
mochila bien preparada con co-
sas que pueda aplicar.

P. ¿Dónde queda la memoria
en ese modelo?

R. La memoria es un instru-
mento fundamental de aprendi-
zaje. El problema no es memoria
sí, memoria no. El problema es
que a veces nos esforzamos en
que los jóvenes adquieran en su
memoria cosas que creo que no
son imprescindibles. Y eso quita,
digamos, energías para poder
centrar la memoria en otras co-
sas.

P. La reforma ha generado
malestar entre muchos docen-
tes. Una de las quejas se centra
en la terminología que acompa-
ña la reforma educativa. ¿Era ne-
cesario utilizar tantas expresio-
nes nuevas, como descriptores
operativos, situaciones de apren-
dizaje…?

R. Muchos de los términos ya
se usaban, aunque no estuvieran
en los currículos oficiales. Ha-
blar de competencias no es algo
nuevo; la Unión Europea lleva
más de una década haciéndolo y
diciéndonos a los países que las
apliquemos. Y los ‘criterios de
evaluación’ llevan en la legisla-
ción española desde 1990. En
otros casos sí hemos introducido
conceptos que nos parecía que
expresan mejor lo que pretende-
mos. Introducimos ‘situaciones
de aprendizaje’ porque en la es-
cuela estamos muy acostumbra-

dos a utilizar términos que están
muy cargados de contenido, in-
cluso inconsciente, como tareas,
ejercicios, prácticas... Y esos tér-
minos a veces llevan a hacermás
de lo mismo. Utilizando situa-
ción de aprendizaje no pretende-
mos ninguna innovación rara, si-
no decirle al docente: diseñe us-
ted modelos aplicables al aula
que favorezcan que los alumnos
aprendan. Y eso lo puede hacer
de maneras muy diferentes, no
va en contra de hacer ejercicios,
de hacer prácticas, ni de nada.
Lo que decimos es: ponga usted
el foco en eso. Yo diría, aunque
no es exactamente lo que me ha
preguntado…

P. Adelante.
R. Yo creo que lo que estamos

intentando hacer es un cambio
en la cultura escolar, introducir
elementos que vayan en esa di-
rección. A principios del siglo
XIX nos pusimos a construir sis-
temas educativos que se han ido
configurando de una manera de-

terminada. Y ahora nos parece
totalmente normal, por ejemplo,
que los alumnos nacidos en el
mismo año estudien el mismo
curso. Lo tenemos muy arraiga-
do, pero en realidad es algo muy
reciente en nuestra historia, por-
que cuando esos sistemas educa-
tivos empezaron a implantarse,
no existía. Forma parte de lo que
los historiadores de la educación
llamamos cultura escolar. Una
especie de saber institucional
que va pasando de unos docen-
tes a otros, a veces ni siquiera de
forma expresa. Hay cosas de esa
cultura escolar que tienen que
ver con qué se considera valioso
transmitir, cómo transmitirlo, có-
momanejar el aula, cómo organi-
zar un centro, etcétera. Y lo que
hemos querido con la ley es lle-
var a una reflexión sobre qué sen-
tido tiene todo eso, y qué cosas
debiéramos cambiar. Es eviden-
te que no son cambios sencillos,
que se consigan de un día para
otro.

P. ¿El sistema educativo ac-
tual no funciona bien?

R. Nuestro sistema avanzó
una barbaridad en los años fina-
les del siglo XX, como muestran
los indicadores educativos. Y hoy
es muy comparable al de los paí-
ses de nuestro entorno. Pero ne-
cesitamos dar más pasos adelan-
te, y eso no se consigue haciendo
más de lo mismo. Eso nos ha lle-
vado hasta donde estamos, muy
bien, pero ahora necesitamos un
cambio que vaya más allá. Un
cambio que afecte a cosas, cómo
decirlo, un poco más intangibles
y un poco más profundas de la
tarea profesional de nuestros do-
centes. Es normal que todo esto
genere algunas dudas, inquie-
tud, y al mismo tiempo, en otra
parte del profesorado, esperan-
za, satisfacción al pensar que
aquello en lo que han creído aho-
ra pueden hacerlo sin trabas.

P. ¿El enfoque competencial
está costando más en España?

R. Este debate ha costadomu-
cho y ha generado debates en
muchos países, no somos los úni-
cos. En Francia, por ejemplo, esa
guerra ha sido dura, y en otros
lugares han pasado cosas pareci-
das. Al mismo tiempo, creo que
hay una característica española.
Y es que históricamente hemos
tenido sistemas educativos sobre-
rregulados, excesivamente diri-
gistas, que han confiado poco en
el profesorado y no han desarro-
llado tanto una profesión docen-
te como tal, sino que han tendido
a decir cómo había que hacerlo
todo, desde organizar los centros
hasta casi dar clase. Creo que eso
ha generado una cultura en la
que muchas veces los docentes
dicen: ‘Díganme qué tengo que
hacer’. Algo que, por ejemplo, un
médico nunca haría. No pediría
que le dijeran en una norma ofi-
cial lo que debe hacer. Eso lo de-
cide profesionalmente, a través
de los colegas, de las asociacio-
nes, de los colegios, de los proto-
colos que ellos mismos crean, de
los congresos a los que asisten…
A nosotros parece que alguien
nos lo tiene que decir, y creo que
tiene que ver con que nos lo han
dicho demasiado. Y aspectos co-
mo un mayor peso de la autono-
mía escolar, de la capacidad de
decisión del profesorado, chocan
con esa cultura adquirida en la
escuela.

P. En este caso, al profesora-
do se le ha pedido entonces apli-
car un cambio para el que no ha
sido formado.

R. La formación siempre es
necesaria, y es posible que se ha-
ya ido más lento de lo que se de-
bía.

P. ¿Los plazos de implanta-
ción de la ley no son demasiado
justos? ¿Se pusieron así por mie-
do a que si en 2023 cambia el
Gobierno la Lomloe se hubiera
paralizado sin llegar a aplicarse
bien?

R. Supongo que algo de eso
siempre hay. Pero estimamos
que era un tiempo razonable pa-
ra poder hacerlo. Es verdad que
luego tuvimos la pandemia, hu-
bo cosas que jugaron en contra.
Pero sobre todo considero que lo
que se ha puesto en marcha aho-
ra es un proceso, estamos al ini-
cio. Quien considere que por
cambiar la ley ya se ha cambiado
la realidad, vive en otro mundo.

ALEJANDRO TIANA Coautor del nuevo sistema de aprendizaje

“Estamos intentando
cambiar la cultura escolar”

Alejandro Tiana, ex secretario de Estado de Educación, el día 22 en su casa de Madrid. / INMA FLORES

IGNACIO ZAFRA, Madrid

Ha sido el gran
artífice de la
reforma educativa
con Celaá y Alegría

“A los profesores
españoles nos han
dicho demasiado
qué debemos hacer”
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"A les escoles s'imparteix pràcticament la
mateixa educació física que fa 30 anys"
Els

beneficis per a la salut

de l'

exercici físic

és una evidència. Aleshores, per què no forma part del ventall de recursos per als metges de
família? Una convicció que sembla de sentit comú, però no és una pràctica generalitzada. Sí ho
fa

Montserrat Romaguera

(Sabadell, 1965) al CAP Ca n'Oriac, on fa gairebé 20 anys que passa consulta, tot i que en fa
més, "des dels set" que és

atleta federada

.

Aquest lligam amb l'esport l'ha traslladat a la seva feina, encara que admet s'ha sentit com

"un peix nedant a contracorrent"

. Ha publicat un llibre que és tota una declaració d'intencions:

"Mi médico me manda a paseo" (Edicions Experiencia)

. Un manual pràctic en el qual ha treballat "en les estones lliures" dels dos últims anys:

- Receptar esport. No sona estrany, per què ha escrit un llibre així?

- Porto l'esport molt a dins i, com a metgessa, sempre m'he sentit com un peix que neda a
contracorrent, perquè durant la carrera no se'm va formar per prescriure estils de vida. A més, hi
ha molt desconeixement i calia una eina per difondre els beneficis de l'exercici físic, que no són
immediats. De fet, segons s'estima, en té més d'un centenar. Però això, també depèn de l'edat i
cada persona i les patologies que tingui. I amb tota la documentació que vaig aplegar, que crec
que era al voltant de l'esclat de la Covid, m'hi vaig engrescar.

- Quin tipus de documentació?

- He escrit diferents articles, he participat en conferències i estic en grups de treballs de la
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), i també en la organització
espanyola. Aleshores, tot aquest material, que està amb un llenguatge més tècnic, l'he fet més
planer, assequible als pacients i que s'entengui, també els beneficis que comporta. Com per
exemple, que fins que no portes 30 minuts caminant el metabolisme no comença a cremar les

https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/38243/escoles-simparteix-practicament-mateixa-educacio-fisica-fa-30-anys
http://camfic.cat/DetallProducte.aspx?id=241


reserves de greix o el calçat i la vestimenta per a la pràctica esportiva.

"Hi ha la falsa creença que si sues, perds pes i no és així"

- Un llibre que desmitifica llegendes...

- ... Exacte! Com la falsa creença, especialment entre la gent obesa, que si sues, perds pes i no
és així, perds aigua. Hi ha gent que s'embolica amb paper de film per suar i hem tingut algun
ensurt per cops de calor. O també, persones que no fan res i pugen a la Mola i pateixen alguna
lesió o estan una setmana amb agulletes. I també és un llibre per demostrar que fer esport no és
gratuït, però gairebé. I encara més amb el clima Mediterrani que tenim, que permet fer activitat a
l'aire lliure pràcticament tot l'any. Hi ha la ruta del colesterol; alguns circuits; al Pavelló Nord, al
matí, hi ha moltes activitats gratuïtes; al centre cívic, que està a prop, també fan coses,
especialment entre la gent de la tercera edat, i el CN Sabadell. Havia organitzat sortides amb
pacients i activitats dirigides, també amb la voluntat de fer prevenció.

- En el llibre apareix que el mal d'esquena és la patologia que causa més baixes laborals,
un símptoma que alguna cosa no s'està fent bé.

- I el que suposa per al sistema i només es combat amb la recepta de fàrmacs. Potser s'hauria de
treballar l'ergonomia del lloc de treball i que s'han de fer exercicis d'estirament cada cert temps i
aquesta concepció no existeix, tampoc com a recomanació generalitzada entre els
professionals.

- Per què no s'ha incorporat mai aquesta visió esportiva a la medicina de família?

- Poc a poc, és el que et comentava que nedava a contracorrent. Es van incorporant, a l'atenció
primària, nutricionistes, psicòlogues comunitàries, higienistes dentals per a diabètics i
embarassades i un fisioterapeuta, amb la idea de fer activitats en grup. És un tema experimental
i a veure com funciona. Per exemple, s'estudiarà si es redueix el consum de fàrmacs, que més
enllà dels costos econòmics, tenen efectes secundaris, també les baixes laborals i potser amb el
temps es posen menys pròtesis.

- Quan arribaran aquests professionals?

-Abans d'acabar l'any a tots els CAPs de Catalunya i a nosaltres, per ràtio, ens en tocaria un tots
els dies de la setmana.  



La consulta de la doctora Romaguera Foto: Juanma Peláez

- També posa el focus en l'obesitat infantil.

- És un tema que no s'està tractant com caldria i Espanya, amb nens d'entre 6 i 9 anys, és el
tercer país d'Europa, segons l'observatori COSI [per les sigles en anglès de la Iniciativa Europea
de la Vigilància de la Obesitat Infantil] de la Unió Europea. I com pot ser això? Quan tenim un
clima que no s'assembla els del nord del continent? Doncs, perquè van a l'escola a peu, fan una
hora diària d'activitat física als centres escolars i no com aquí que són dues setmanals. També la
importància de l'ús de la bicicleta i aquí no tenim la infraestructura necessària.

Hi ha hagut un tomb en els hàbits amb el pas dels anys. Abans hi havia la vida al camp, més
vida al carrer i l'activitat física, en general, venia implícita i en l'actualitat no es requereix per
sobreviure i aquesta és la gran xacra dels països occidentals. Un exemple: en alguns països del
sud-est asiàtic amb la recollida d'arròs, S'ha demostrat que, un cop han aterrat les multinacionals
i han introduït maquinària en detriment de l'activitat física, han pujat les obesitats i les diabetis,
amb les conseqüències que comporta. Allà no tenen Seguretat Social com aquí i, per tant,
deixes de ser una persona productiva a ser una càrrega. No és una reflexió meva, la fa
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

- Si fa una volta a l'hora d'entrada a les escoles, s'imposa el cotxe.

- Ens trobem en un entorn en què el cotxe té un estatus. I això ha de canviar i darrere ha d'haver-
hi una política seriosa en transport públic, no com l'actual, ja sabem com funciona Rodalies. I
després una inversió en millorar la mobilitat, que no sigui rodada, perquè, al final, hi haurà un
efecte crida, si hi ha més bicicletes, hi haurà menys trànsit, perquè la gent s'hi atrevirà. Al final,
són un conjunt de miques coses quan van sumant.  



El llibre de l'especialista, però que també és esportista Foto: Juanma Peláez

- Què aconsellaria i que no requerís un gran esforç i es pogués aplicar de forma ràpida?

- Hi ha quatre maneres: fer exercici a casa, que ningú el fa. Fins i tot, no s'utilitzen les escales
sinó l'ascensor; els desplaçaments; formació, ja hi ha alguna empreses que fan sessions sobre
la importància dels estiraments i es veu que hi ha menys baixes o paguen quotes del gimnàs als
treballadors i, per últim, les escoles, que és un molt bon recurs i l'hem de fer evolucionar. Es fa
pràcticament la mateixa educació quan hi anava fa 30 anys. És poc atractiva, es fa molt d'esport i
no es fa foment i això el que provoca és rebuig, perquè l'alumne més maldestre no estarà
motivat. Cal canviar i que l'activitat física sigui transversal i tots els dies de setmana. Es pot fer
oci esportiu els caps de setmana i no cal construir pavellons, però es poden obrir els patis de les
escoles.

- També fa incidència en què famílies amb menys recursos tenen més possibilitats de patir
malalties, quina relació hi ha? Al cap i a la fi, ja ho deia, fer esport és pràcticament gratuït.

- Influeixen molts factors i tenim casos que els nens més obsesos, les seves mares, en general,
són sedentàries. I si això ho veuen a casa, és com allò que s'acostuma a dir: “El meu nen no
menja verdura o peix”. I tu? Cal crear hàbits i crear lleure per passar-ho bé. Per exemple, al CN
Sabadell s'orienta a la competició i si no ho fas prou bé, a waterpolo. La inculcació de valors, de
l'esforç, no sempre es guanya i saber gestionar la frustració.

- En el llibre detalla que un 86% de la gent que comença a fer esport pel seu compte no
incorpora una bona alimentació. Com pot ser? Sembla que vagi de la mà una cosa amb
l'altra.

- Ens falta molta cultura i també hi ha molt desconeixement. I aquí influeix el màrqueting. Per
exemple: amb un exercici amb molta intensitat, és necessària una beguda isotònica, però no per
anar a fer la ruta del colesterol. Amb aigua de l'aixeta és suficient. Fins i tot, i especialment entre
la canalla, perquè la publicitat va orientada cap a ells, prenen aquests refrescos per dinar a diari.



I això vol dir obesitat, càries, arrítmies, palpitacions... En general, sí que és cert que falta una
mica de coneixement alimentari quan a la vegada es fa esport.  

La doctora Romaguera durant l'entrevista Foto: Juanma Peláez

- Entenc que als seus pacients els recepta fer exercici.

- Sí i tant! Faig una mena d'acompanyament perquè s'inscriguin a tal lloc, per fer una cosa
concreta i amb tal preu; activitats d'alguns centres cívics o passejar el gos, especialment entre la
gent gran, que és la que està més sola, perquè t'obliga a sortir.

"La gent gran ha fet bondat amb el coronavirus i no ha sortit de casa i han perdut
massa muscular i ara, quan han caigut s'han trencat un os"

- I quins resultats veu?

- Hi ha millora en coses com l'ansietat, l'insomni... I en gent gran, el problema actual és el
metabolisme de l'os. Han fet bondat i no han sortit de casa amb el coronavirus i han perdut
massa muscular, tampoc els ha tocat el sol, que això és vitamina D. Aleshores, quan han caigut
s'han trencat ossos. I això pot comportar moltes complicacions i pèrdua de qualitat de vida. I una
de les coses que volem fer amb aquests fisioterapeutes són tallers de prevenció de caigudes i
enfortir l'esquelet.
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