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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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tat, i tenir la capacitat de deci-
dir. El gran problema de Catalu-
nya no és la independència, és
el grau de dependència. Ara la
campanya no es basarà en una
Catalunya independent, es ba-
sarà en una campanya Trias.

Que és una campanya Trias?
Que venem una manera d’anar
pel món i d’entendre la política,
de col·laborar amb la gent, de ser
respectuosos i no buscar la des-
trucció de l’adversari. I fer que
tot això serveixi perquè la gent
visqui millor, que hi hagi un lide-
ratge i la gent estigui orgullosa
de la seva ciutat. Si no estàs or-
gullós de la teva ciutat les coses
no funcionen. Si ens entestem a
ser els millors, ens ho hem de
creure, però això exigeix liderat-
ges clars i no mediocritats.

Per això torna Xavier Trias?
Perquè la gent m’hi empeny.
Em trobo molta gent que em de-
mana que torni. El partit m’ho
demana i molta gent que no és
del partit m’interpel·la i em de-
mana que torni.

Quin diagnòstic fa de la ciutat?
Que està malament i que si con-
tinuem amb la inèrcia que hi ha
ara quatre anys més acabarà
molt malament. El govern ges-
tiona molt malament, és un
desastre i fa coses que creen
malestar. Han aconseguit que la
gent estigui incòmoda amb la
seva ciutat.

Parla de les superilles?
Parlo de moltes coses que es fa-
rien diferent si es fessin parlant
amb la gent i buscant la col·la-
boració. Qui viu a Consell de
Cent està encantat, però el del
carrer València està indignat.

En un marc d’emergència cli-
màtica no s’ha de combatre el
cotxe?
El que cal fer és que els cotxes
siguin elèctrics i cal prendre
una decisió per canviar la flota.

Els ciutadans suspenen Colau
en neteja i seguretat.
El pitjor d’això és que Colau i
Collboni, si els dius que la ciutat
està bruta, et diuen que no i que
hi estan posant més diners. Es
tracta d’un problema d’exigèn-
cia amb qui fa la neteja.

És insegura Barcelona?
L’alcalde ha de tenir clar el sis-
tema de seguretat i que la Guàr-
dia Urbana és la seva policia.
Barcelona té un problema: hi
falten mossos, i el més intel·li-
gent és la col·laboració estreta
entre els dos cossos. Els delin-
qüents han de tenir clar que els
perseguirem.

Què és el primer que farà si tor-
na a ser alcalde?
Aplicar aquests principis bàsics:
tenir cura de la gent, la neteja,
la seguretat, lluitar contra la po-
bresa, crear habitatge, cosa que
no s’ha de fer contra els cons-
tructors, sinó amb col·laboració
publicoprivada.

Com veu Junts?
El partit anirà bé. Li costarà una
mica, perquè Junts ha tingut di-
ficultats, ve d’una situació com-
plexa. Junts s’ha de convertir en
una força aglutinadora. Sempre
havíem parlat de la necessitat de
ser pal de paller, algú en diu la
casa gran, però la casa té parets i
jo soc poc de parets, però sí de
pal de paller, això ha de ser
Junts, un autèntic pal de paller. I
ens hem d’acostumar que dins
del partit viu gent amb sensibili-
tats diferents, qui vol la indepen-
dència ara o els que diuen que ai-
xò va a llarg termini, i hem de
lluitar per la no dependència.

El pal de paller l’està construint
Esquerra?
Jo crec que no. Esquerra inten-
ta fer una cosa que és meritòria,
que és canviar d’ideologia. Hi ha
cops que em quedo sorprès, pe-
rò cadascú té el seu planteja-
ment. A vegades el meu partit
es desvia cap a un cantó, però
els d’Esquerra s’han desviat
completament cap a l’altre can-
tó. Per entendre’ns, amb Es-
querra hi ha un problema i no és
només l’estratègia per arribar a
la independència, sinó les dife-
rències des d’un punt de vista
econòmic i social que tenim.
Nosaltres necessitem entesa
des de la discrepància.

Qui governi Barcelona haurà
d’entendre’s i pactar amb d’al-
tres, i després del que va passar
en les anteriors eleccions ara
podria passar de tot.
Aleshores hi va haver una ma-
niobra maldestra. Van aconse-
guir que no governessin uns i jo
crec que d’una manera molt
maldestra per part de l’alcaldes-
sa, que havia dit que mai adme-
tria el suport del senyor Valls.
Cadascú ha de ser responsable
dels seus actes: vostè és alcal-
dessa gràcies als vots del senyor
Valls i d’una gent que cada dia
s’assembla més a una dreta
molt dura i poc democràtica. ■

La irrupció de
qui va ser
alcalde de
Barcelona,
Xavier Trias, en
la política
municipal ha
modificat el
tauler de joc i
dona a Junts
per Catalunya
un nou aire en
la lluita per
governar la
capital del país
quan semblava
condemnat a
mirar–s’ho des
de la distància
■ ORIOL DURAN

Junts ha de ser el pal de paller.
Esquerra intenta fer una cosa
que és meritòria, que és canviar
d’ideologia; hi ha cops que em
quedo sorprès

❝

El Departament d’Educa-
ció està valorant la possi-
bilitat de presentar un re-
curs contra la sentència
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) que imposa la rea-
lització de més assignatu-
res en castellà a l’escola
Sagrada Família Urgell, de
Barcelona. És la primera
sentència que dicta el
TSJC des que van entrar
en vigor la llei sobre el ca-
talà a l’escola i el decret llei
sobre els projectes lingüís-
tics als centres educatius.
A diferència de casos ante-
riors, no imposa un 25%
d’assignatures en castellà

sinó que obliga que s’im-
parteixi a una alumna –i al
conjunt de la seva aula
mentre estigui escolariza-
da a la Sagrada Família
Urgell– en castellà una o
més assignatures conside-
rades principals.

Aquesta escola ja tenia
una mesura cautelar des
del 2019 arran de la de-

núncia presentada per la
família, que reclamava
que la filla fos escolaritza-
da en una proporció equi-
valent en català i castellà,
un cop restades les hores
lectives en anglès. El cen-
tre imparteix en castellà
aquesta matèria lingüísti-
ca i també educació física,
però el tribunal ha consi-
derat insuficient la mesu-
ra cautelar i ha sentenciat
un augment de la presèn-
cia del castellà sense quan-
tificar-ho –el decret de la
Generalitat ara vigent, so-
bre el qual plana una qües-
tió d’inconstitucionalitat,
rebutja els percentatges
lingüístics–. Educació
considera que la sentència
no suposa l’aplicació de
més castellà en cap nova
aula perquè es tracta d’un
cas judicialitzat anterior-
ment a l’aprovació del nou
marc legal, que data
d’aquest estiu. ■

R.M.B.
BARCELONA

a El departament
afirma que la sentència
no suposa més castellà
en cap nova aula

Educació estudia recórrer
contra la sentència del castellà

El conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray ■ ACN
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L’Ajuntament complementa les beques
menjador a 135 infants - Ajuntament de
Molins de Rei
Aquest curs 2022-23, l’Ajuntament de Molins de Rei ha atorgat 135 ajuts complementaris a
les beques de menjador del Consell Comarcal per un  total de 60.809,20 €

Enguany, l’Ajuntament de Molins de Rei ha atorgat els ajuts complementaris a les beques
menjador pel curs 2022-2023 a les famílies de Molins de Rei que ho han sol·licitat i que
compleixen els criteris establerts a les bases aprovades pel Plenari Municipal.  De les  335
sol·licituds rebudes,  135 d’elles complien els criteris per rebre l’ajut.

Les bases aprovades contemplen l’atorgament d’ajuts, complementaris a les beques menjador
atorgades pel Consell Comarcal, per a aquells infants en situació de vulnerabilitat
econòmica que són alumnes de segon cicle d’educació infantil, de primària i de secundària de
Molins de Rei, matriculats en un centre educatiu públic. L’objectiu és garantir un àpat
saludable al menjador escolar per aquests infants, en el cas d’infants en situació de risc
social greu, l’ajut cobreix la totalitat del cost del menjador.

L’Ajuntament de Molins de Rei atorga tres tipus d’ajuts per alumne/a i dia: el 70%, el 85% o el
100% del cost total del menjador escolar. Aquest curs s’han atorgat beques menjador a 135
infants: a 17 infants se’ls subvenciona el 70%, a 92 el 85% i a 26 el 100% del cost del menjador.
En total, l’Ajuntament ha aportat 60.809,20 € per aquest programa social. 

https://www.molinsderei.cat/lajuntament-complementa-les-beques-menjador-a-135-infants/
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L’Institut Candelera rep més de 400.000€
d'inversió per millorar l'eficiència energètica
i el confort tèrmic - La Cala RTV

Es tracta d’actuacions finançades amb fons europeus REACT-EU de
recuperació econòmica i que han de permetre millorar les infraestructures de
serveis a la ciutadania, com ho són els edificis escolars.

El Departament d’Educació de la Generalitat destinarà 3 milions d’euros a millorar
l’eficiència energètica i el confort tèrmic de 13 centres educatius de les Terres de l’Ebre,
entre ells l’Institut Candelera. Aquest seguit d’obres es finançaran amb els fons europeus
REACT-EU de recuperació econòmica que han de fer possible millorar les
infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.

Les obres inclouen un seguit d’actuacions, amb l’objectiu de fer els edificis escolars més
sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i per a l’alumnat. Un bon
aïllament millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de
temperatura i en millora el confort.

Així, es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants
tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici –
s’inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres-. Al mateix
temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d’altres més eficients
energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres.

A l’Institut Candelera se substituirà la caldera de gasoil per una de biomassa (pèl·let),
s’instal·larà una sitja de pèl·let a l’exterior per emmagatzemar el combustible que s’utilitzarà a la
caldera i s’anul·laran els dipòsits de gasoil. També se substituirà la fusteria de la façana nord-
oest i per últim, es posarà en funcionament plaques solars d’ACS en coberta.

Jani Brull és la regidora d’Educació de l’Ajuntament.

L’objectiu final de totes aquestes millores, valorades en 457.950 euros, és aconseguir que els
edificis propietat del Departament d’Educació es converteixin en infraestructures de màxima
eficiència energètica.

La previsió d’execució de les obres és de 10 mesos durant el 2023.

https://www.lacalartv.cat/2022/12/28/linstitut-candelera-rep-mes-de-400-000e-dinversio-per-millorar-leficiencia-energetica-i-el-confort-termic/
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tat i limitar el temps de tancament de les escoles explica aquest 
menor impacte, tant a Espanya com a Catalunya. 

D’acord amb les dades del Departament, l’efecte pandèmia ha si-
gut bastant transversal: fins i tot els resultats de l’excel·lència han 
baixat igual que la mitjana en matemàtiques (-7) però en anglès més 
que la mitjana (-8). Dues assignatures que les famílies reforcen amb 
classes particulars i despesa privada, però ni tan sols així s’observa 
que aquest avantatge s’hagi traduït en millora de resultats. Tampoc 
ha crescut la bretxa de resultats entre centres de màxima complexi-
tat i concentració de pobresa i els que no ho són. L’anàlisi del Depar-
tament no incorpora dades de condició socioeconòmica més fines i 
es perd així una imatge més completa de l’equitat.   

Però en tot cas el factor emocional sembla haver-hi influït més que el 
factor classe social. El dèficit i malestar emocional acumulats són la clau 
del descens de resultats, cosa que demostra de nou que l’aprenentatge 
necessita una relació social, un entorn socialitzador i uns estímuls posi-
tius com a efecte Pigmalió, que fa creure en el teu potencial i t’ajuda a 
construir-te com a persona. Aprendre no és una operació mecànica ni 
aïllable d’individus mancats de contextos socials, afectius i emocionals.  

Per això sorprèn que els tecnòcrates que han dissenyat el pla de 
xoc del Departament siguin tan didactistes i hagin exclòs la variable 
principal: el reforç del benestar emocional, tant d’alumnes com de 
docents. No són màquines de rendiment ni som en una fàbrica 
 taylorista. Potser sí per als que decideixen. 

Elevar el nivell de coneixements i resultats implica una gran mo-
bilització d’incentius, un pla estratègic dialogat i una visió educadora 
global. Ni hi són ni se’ls espera. Recordem que el principal factor de 
qualitat d’un sistema educatiu no és el seu professorat sinó la 
 qualitat del seu model de governança i lideratge. A Catalunya estem 
estancats en el principi de Peter. n

A finals de juliol, el Departament d’Educació va 
publicar els resultats de l’avaluació de compe-
tències bàsiques de 4t d’ESO i, a finals d’octubre, 
els de 6è de Primària. Totes dues són proves del 
curs passat, 2021-22, encara sotmès a les res-
triccions per la pandèmia. Ara, la comunitat 
educativa ha rebut amb sorpresa un power point 
del Departament, de tan sols 18 pantalles, que 
sintetitza els resultats en les dues etapes. En pa-
ral·lel, s’han anunciat mesures de resposta no 
dialogades ni contrastades que posen tot el focus 
en el professorat i la seva formació didàctica.  

És una manera tecnocràtica, adamista i uni-
lateral de fer política educativa, sense dialogar 
amb la comunitat educativa i sense fer un balanç 
a fons sobre les necessitats i punts febles que la 
pandèmia ha posat de manifest, acordant els 
grans desafiaments de país. Ha sigut una altra 
ocasió perduda per refer un consens educatiu 
que ja no hi ha a Catalunya ni es busca, amb una 
agosarada autosuficiència irresponsable. La 
motxilla del sistema és molt pesada i complexa, 
molt més ara després de la pandèmia, i si creus 
que tu sol pots amb tot pots provocar danys ins-
titucionals que després costarà recuperar.    

Els resultats han anat a la baixa, una cosa ja 
esperable per tres factors: l’efecte pandèmia, 
l’augment de la pobresa infantil i el desgast 
emocional, tant d’alumnes com de docents. So-
bre el 2019, la baixada de resultats a 4t d’ESO és 
preocupant a matemàtiques (-7 punts) i a anglès 
(-5,7), no tant a català (-3,2). Parlem d’alumnes 
que estaven a la meitat de 2n d’ESO quan ens 
vam confinar i es van tancar les escoles. Per tant, 
han viscut 2 cursos i mig sota els efectes d’una 
escolaritat truncada, primer improvisada, 
 després en grups bombolla i en general, amb 
menor socialització i alts índexs de depressió i 
ansietat adolescent, que han posat la salut 
 mental en primer pla. 

Al País Basc, el segon curs de pandèmia 
(2020-21) va suposar una pèrdua d’aprenen-
tatge del 25% en matemàtiques a 4t d’ESO. 
Per a Catalunya, el tercer curs de pandèmia 
(2021-22) ha tingut un descens del 13%. Un 
efecte que és menys de la meitat de pèrdua 
d’aprenentatge que han tingut els països del 
nostre entorn. L’encertada decisió de la mi-
nistra Isabel Celáa de mantenir la presenciali-

Elevar el nivell educatiu
La tribuna

Després  
de conèixer  

els resultats  
de les proves  

del curs 2021-22 
s’han anunciat 

mesures no 
dialogades ni 

contrastades, 
didactistes i 

sense una visió 
educadora global 

Els resultats han baixat després de l’impacte de la pandèmia, com era esperable. L’anomalia  
és no haver aprofitat per refer el consens educatiu que ni hi és ni se l’espera

Xavier Martínez-Celorrio

P Xavier Martínez- 
Celorrio és professor  

de Sociologia (UB).
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