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propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 

 

 DOSSIER 



Sumari

Cambray insisteix a negociar per evitar la vaga docent 3
El Periódico en Català , Edició: General Audiència: 116.000 Difusió: 21.471 Valor: 6.249€

La llegada de 3.500 docentes sacude la organización de los centros 4
El País , Edició: Baleares Audiència: 913.000 Difusió: 137.552 Valor: 26.264€

Cambray no troba sentit a la nova vaga d'educació 5
rtve.es Audiència: 10.680.293 Valor: 13.243€

Els sindicats d'Educació diuen no tenir massa esperança d'evitar la de gener 7
La Mañana , Edició: General Audiència: 2.000 Difusió: 1.788 Valor: 1.496€

Josep Gonzàlez-Cambray no entén la vaga de l'ensenyament enmig de les
negociacions

8

elnacional.cat Audiència: 3.549.057 Valor: 4.401€

Batalla pel relat entre Cambray i els sindicats: és a prop l'acord? 10
naciodigital.cat Audiència: 978.478 Valor: 1.017€

Cambray recrimina a l'Ustec que no s'entén la nova vaga 13
elpuntavui.cat Audiència: 504.867 Valor: 869€

Cambray mantiene el «diálogo abierto» con los profesores y augura un pronto
acuerdo con los sindicatos

14

abc.es Audiència: 19.354.067 Valor: 23.999€

Cambray insiste en que sigue negociando para evitar la huelga de profesores
convocada para este mes

15

elperiodico.com Audiència: 11.235.969 Valor: 13.932€

Acord polític a Figueres per un gran pacte educatiu 17
El Punt Avui , Edició: Gironines Audiència: 106.000 Difusió: 22.037 Valor: 2.006€

L'Escola Cristiana promou la VII Setmana de la Bíblia | Catalunya Religió 18
catalunyareligio.cat Audiència: 13.508 Valor: 472€

Arranca l'esquí escolar amb 2.400 alumnes i amb el nòrdic tancat per la falta
de neu

19

El Segre en Català , Edició: Segre Català Audiència: 52.000 Difusió: 4.412 Valor: 2.515€

Visita pastoral a les escoles diocesanes 20
Catalunya Cristiana , Edició: CATALANA

Les escoles de Palamós treballen el benestar emocional amb el programa
'Sigues tu'

21

Ràdio Palamós Audiència: 12.431 Valor: 469€

L'Ajuntament de Manresa inicia a l'Escola Puigberenguer un projecte
d'enverdiment de patis escolars

23

Manresadiari Audiència: 435 Valor: 24€



L'escola La Serreta de Santpedor comença el segon trimestre en el nou edifici 25
naciodigital.cat Audiència: 978.478 Valor: 1.017€

Infants empordanesos canten i ballen per garantir l'educació de nens d'Uganda 27
Empordà , Edició: GENERAL Audiència: 16.000 Valor: 546€

La concertada en Cataluña, en caída libre 28
exitoeducativo.net Audiència: 500 Valor: 24€



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIES 

DESTACADES 



Mitjà: El Periódico en Català

Publicat: 10/01/2023

Edició: General

Secció: SOCIEDAD Societat

Audiència: 116.000 Lectores

Difusió: 21.471 Ejemplares

Valor: 6.249€

|  Dimarts, 10 de gener del 2023 Societat | 31

Les escoles públiques de Seattle 
(Estats Units) han presentat una 
nova demanda contra els ge-
gants tecnològics al darrere de 
TikTok, Instagram, Facebook, 
Youtube i Snapchat per la crisi de 
salut mental entre els joves. Les 
escoles van presentar la deman-
da, de 91 pàgines, divendres 
passat al Tribunal de Districte; 
una denúncia que assenyala que 
les xarxes socials estan ocasio-
nant «grans danys» al dirigir els 
seus productes als nens. La de-
manda culpa les grans empreses 
tecnològiques al darrere de les 
principals xarxes socials de 
l’empitjorament de la salut 
mental i els trastorns del com-
portament, com l’ansietat, la 
depressió, els trastorns alimen-
taris i el ciberassetjament; que 
dificulten l’educació dels estudi-
ants; i d’obligar les escoles a 
prendre mesures com contractar 
més professionals de la salut 
mental, desenvolupar plans de 
lliçons sobre els efectes de les 
xarxes socials i brindar capacita-
ció addicional als mestres. 

«Els demandats han atacat els 
cervells vulnerables dels joves, 
enganxant a desenes de milions 
d’estudiants arreu del país en ci-
cles de retroalimentació positiva 
d’ús excessiu i abús de les plata-
formes dels demandats», diu la 
denúncia. «Pitjor encara, el con-

tingut que els demandats selec-
cionen i dirigeixen als joves és 
sovint nociu i explotador...», 
prossegueix la demanda. Si bé la 
llei de decència en les comunica-
cions ajuda a protegir les empre-
ses en línia de la responsabilitat 
derivada del que els usuaris ex-
terns publiquen a les seves plata-
formes, la demanda argumenta 
que la disposició no protegeix el 
comportament dels gegants tec-
nològics en aquest cas. 

Contingut nociu 

«El demandant no al·lega que els 
demandats són responsables del 
que els tercers han dit a les pla -
taformes dels demandats, sinó 
més aviat de la mateixa conduc-
ta dels demandats», diu la de-
núncia. «Els acusats recomanen 
afirmativament i promouen 
contingut nociu per als joves, 
com proanorèxia i contingut so-
bre trastorns alimentaris». En un 
comunicat, Google i Snap van dir 
que havien treballat per protegir 
els joves que utilitzen les seves 
plataformes. 

Snap va llançar un sistema 
de suport en l’aplicació anome-
nat Here For You el 2020, per 
ajudar aquells que podrien estar 
tenint una crisi emocional o de 
salut mental a trobar recursos 
experts, i també ha habilitat 
configuracions que permeten 
als pares veure amb qui contac-
ten els seus fills a Snapchat, tot 
i que no el contingut d’aquests 
missatges. n

Demanda contra 
TikTok per danys  
a la salut mental

Escoles de Seattle, als EUA, culpen les grans 
empreses tecnològiques al darrere de les principals 
xarxes socials dels trastorns dels seus alumnes.

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Logotip de la xarxa social TikTok.

Dado Ruvic / Reuters

Un total de 3.566 docents es van 
incorporar ahir als centres edu-
catius de Catalunya per fer efec-
tiva la reducció d’una hora lec -
tiva als professionals pactada pel 
Departament d’Educació amb 
els sindicats el mes de setembre 
passat. Des de l’anunci de la me-
sura, els agents implicats han fet 
una  valoració positiva de l’incre-
ment de plantilla, però les críti-
ques també s’han deixat sentir a 
causa del moment en què es po-
sa en marxa.  

Professorat i direccions han 
denunciat la sobrecàrrega de 
treball que suposa haver de refer 
tots els horaris i han apuntat que 
la mesura no permetrà a la pràc-
tica més temps de treball en 
equip, tot i que reconeixen que 
disposar de més personal és 
sempre positiu. La tornada a 
l’escola després de les vacances 
de Nadal es produeix, a més, 
amb un escenari de vaga a l’ho-
ritzó: el sindicat majoritari a 
l’escola pública catalana, Ustec, i 
el minoritari, CGT, han cridat a 
afegir-se a la vaga convocada per 
la sanitat pública els dies 25 i 26 
de gener. El conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray, va 

insistir novament ahir en el mis-
satge que fa dies que llança. «No 
és el moment de mobilitza-
cions», va afirmar en el progra-
ma Els matins de TV-3. «Amb la 
implantació dels nous currí -
culums necessitem tranquil·litat 
i confiar en els nostres mestres», 
va assegurar el conseller en la 
mateixa entrevista, en la qual va 
defensar que la seva conselleria 
ha donat resposta a «gairebé 
 totes les reivindicacions sindi-
cals» i està «a punt de firmar un 
acord», amb referència a l’ofer-

ta del Departament de recuperar, 
a partir del desembre del 2023, el 
cobrament del primer comple-
ment de sexenni als sis anys 
d’antiguitat i no als nou, com 
passa ara. 

«No s’entendria» 

«La ciutadania no entendrà en 
aquests moments noves mobi-
litzacions del professorat; venim 
d’un acord històric que vam fir-

mar amb la unanimitat de tots 
els sindicats», va prosseguir el 
titular d’Educació en la mateixa 
entrevista.  

Preguntat sobre si el curs vi-
nent podria començar el 4 de se-
tembre –avançament de l’inici 
del curs escolar que va ser la gota 
que va fer vessar el vas en els sin-
dicats per a l’inici de l’últim cicle 
de vagues– el conseller va re-
conèixer a TV-3 que «no està de-
cidit» i que «s’està portant a ter-
me una avaluació externa» per 
valorar el resultat de l’avança-
ment d’aquest curs una setmana. 
Els resultats de l’avaluació exter-
na «es coneixeran en les pròxi-
mes setmanes», i serviran –va 
dir el conseller – per decidir 
«quina és la millor manera 
d’avançar el curs». 

De les paraules de Cambray es 
desprèn que retrocedir en 
l’avançament del calendari no és 
ara com ara una opció, però que 
en el Departament han pres nota 
que la forma en què s’ha fet 
aquest curs, amb una jornada in-
tensiva tot el mes de setembre i 
unes tardes cobertes amb activi-
tats lúdiques voluntàries amb un 
resultat molt qüestionat per la se-
va funció d’«aparcanens», no ha 
convençut ningú, ni famílies ni 
professors, els dos col·lectius molt 
crítics amb la mesura. n

Cambray insisteix a negociar 
per evitar la vaga docent

La incorporació de 3.500 professors aquest gener també suscita 
queixes del col·lectiu, pels problemes d’organització que comporta.

EL PERIÓDICO 
Barcelona

El conseller deixa 
en l’aire si es 
tornarà a avançar  
la pròxima 
tornada al col·le 

EDUCACIÓ

Manifestació de professors de primària i secundària, el maig del 2022.

Ferran Nadeu
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El comité electoral del Partido
Popular nombró ayer a Daniel
Sirera, de 55 años, candidato de
la formación a la alcaldía de Bar-
celona. Sirera, cuya designa-
ción avanzó ayer El Periódico,

sustituirá a Josep Bou, que enca-
bezó la candidatura en 2019 y
logró dos ediles. A la espera de

Ciudadanos, el PP ha sido el últi-
mo partido con opciones de lo-
grar concejales en nombrar a
su candidato.

Alberto Núñez Feijóo, presi-
dente del partido, ha decidido
apostar finalmente por Sirera,
expresidente del PP catalán,
que reside en Valencia trabajan-
do como jefe de gabinete del lí-
der del PP en Valencia, Carlos

Mazón. El futuro alcaldable, abo-
gado, fue diputado del Parla-
ment entre 1995 y 2010, conce-
jal de Barcelona (1996-1999), se-
nador y presidente del PP cata-
lán (2007-2008) y miembro del
Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC). Fuentes populares
sostenían hasta hace semanas
que Sirera no era una opción via-
ble porque rechazaba regresar a
Barcelona por razones tanto per-
sonales como profesionales.

La cúpula popular había deci-
dido desde hace tiempo que el
candidato sería un miembro del
partido y no un independiente.
El nombramiento, de hecho, ha
estado sumido en la incertidum-
bre y queda la duda de si era la
opción preferida por Alejandro
Fernández, presidente del PP ca-
talán. Este quiso despejar dudas

ayer al declarar que Sirera es un
“flamante” candidato. “Tiene un
conocimiento profundo de la
ciudad y una trayectoria inta-
chable al servicio de los dere-
chos y libertades de todos en Ca-

taluña. ¡Un cambio en Barcelo-
na más necesario que nunca!”,
publicó en la red. Además del
nombre de Cirera, habían apare-
cido en los últimos meses dife-
rentes opciones como las de la
eurodiputada Dolors Montse-
rrat, la de la diputada Lorena
Roldán o el de Fernando Sán-
chez-Costa, exdiputado y expre-
sidente de Societat Civil.

Por otro lado, tal como había
anunciado, el exalcalde de Barce-
lona y candidato de Junts, Xavier
Trias, invitó ayer a comer a la
alcaldesa, Alda Colau, en un cén-
trico restaurante de la ciudad. En
un encuentro cordial, abordaron
cuestiones como el tranvía, la su-
perilla o el tráfico privado, según
fuentes de Junts y de los comu-
nes. Antes de la campaña volve-
rán a comer e invitará Colau.

Nuevo año, nuevo trimestre y
nuevos horarios. Profesores y
alumnos volvieron ayer a las au-
las con la gran novedad de te-
ner, los primeros, una hora lecti-
vamenos y, los segundos, docen-
tes diferentes que les imparten
una misma materia. Estos tres
últimos meses las direcciones
han estado haciendo equili-
brios para cuadrar y reorgani-
zar los nuevos horarios debido
a la incorporación de 3.566 pro-
fesores nuevos en enero, para
compensar la hora lectiva me-
nos de los docentes en la públi-
ca. Una medida, muy esperada
y aplaudida por el colectivo, pe-
ro criticada por su aplicación a
mitad del curso. “Reivindica-
mos la reducción de la hora lec-
tiva, pero no que se haga a me-
diados de curso, es una chapuza
porque puede afectar a los alum-
nos”, resume Joan Cumeras,
miembro de la junta permanen-
te de directores.

La reducción es una antigua
reivindicación del sector porque
es una de las medidas implanta-
das durante los recortes de hace
una década para evitar ampliar
las plantillas. Pero justo antes
del inicio del curso, y para evitar
nuevas huelgas, sindicatos y De-
partamento de Educación llega-
ron a un acuerdo para revertir-
la, de manera que los docentes
en primaria pasan de 24 a 23
horas semanales impartiendo
clases, y de 19 a 18 en secunda-
ria. Para compensarlo, Educa-
ción ha puesto a 3.566 nuevos
profesores —1.431 en primaria y
2.135 en secundaria— que se in-
corporan este mes de enero a
los 3.275 centros públicos y que
engrosarán la actual plantilla de
más de 65.000 profesores.

Durante estas últimas sema-
nas, los centros han conocido
cuántos profesores les han sido
asignados y han podido solicitar
qué tipo de perfiles querían in-
corporar. Los de primaria han
optado principalmente por

maestros generalistas, pedago-
gos terapéuticos, maestros de
Infantil y especialistas en In-
glés. En secundaria, los profeso-
res de esta lengua extranjera
han sido los más solicitados, se-
guidos de los orientadores y de
materias como Ciencias Socia-
les y Tecnología.

Pero no todas las dotaciones
—o jornadas completas— corres-
ponden a nuevos profesores.
Educación asegura que en dos
de cada tres casos lo que se ha
hecho es ampliar la jornada a
docentes que ya estaban en el
centro, con horario reducido.
Es el caso del instituto escuela
Castellterçol, que ha aprovecha-
do las horas concedidas para
convertir en completa la media
jornada de cuatro profesores.

“No nos ha comportado quebra-
deros de cabeza y hemos refor-
zado la atención a la diversidad,
la codocencia y los desdobla-
mientos”, apunta el director,
Pau Gaitan.

Hacer un hueco a las nuevas
incorporaciones no ha sido fácil,
especialmente en los institutos.
En primaria, los profesores son
más generalistas y transversa-
les, pero en secundaria todos
son especialistas, así que cuesta
encontrar perfiles que puedan
impartir más de una materia.

En el instituto Santiago So-
brequés de Girona, la hora que
se ha reducido el profesor de
Francés la cubrirá el nuevo do-
cente de Inglés, que acaba de
llegar. “Le hemos dado el nivel
más bajo posible”, explica el di-

rector, Joan Cumeras. Pero el
encaje de bolillos que han teni-
do que hacer es importante. “Pa-
ra cubrir la Educación Física,
encontramos que el de Ciencias
Sociales ya había impartido cla-
ses en primaria, así que le da-
mos las horas a él y las Ciencias
Sociales las cubre el nuevo espe-
cialista que ha llegado”, abunda
Cumeras.

Los directores, aunque aplau-
den la reducción de la hora, criti-
can que se haga a medio curso y
que el acuerdo con los sindica-
tos se hiciera sin haber consulta-
do antes a los docentes y sin te-
ner en cuenta las repercusiones
que tendría a la hora de rehacer
todos los horarios.

Al instituto escuela El Til·ler
de Barcelona han llegado un
maestro para primaria y un es-
pecialista de Inglés a media jor-
nada para secundaria. Este últi-
mo debe cubrir la hora que se
reducen el resto de profesores
de la ESO. “El especialista de In-
glés sabe a lo que viene y es cons-
ciente de que en algún momen-
to tendrá que hacer algo que no
es de su especialidad”, admite la
directora, Domi Viñas, que tam-
bién lamenta el momento en
que llegan los refuerzos. “Lame-
dida no está hecha ni pensando
en la mejora pedagógica ni en
que los profesores ganemos ho-
ras de coordinación. Y tiene dos
repercusiones negativas: la pér-
dida de aprendizaje de los alum-
nos de ESO y el hecho de que el
nuevo profesor no tiene ningún
vínculo que ellos”, se queja.

Para evitar este malabarismo
y consecuencias negativas en
los alumnos, los profesores del
instituto Gabriela Mistral de
Sant Vicenç dels Horts decidie-
ron en claustro no reducirse la
hora lectiva este curso. Las cin-
co nuevas incorporaciones que
han llegado las destinarán a ha-
cer desdoblamientos y a dar so-
porte a los docentes actuales du-
rante la clase.

Por su parte, el consejero de
Educación, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, destacó ayer que, con la
incorporación de los 3.500 do-
centes, el sistema educativo tie-
ne “más profesores que nunca”.
En una entrevista en TV-3, Cam-
bray también admitió que “no
está decidido” el día de inicio del
nuevo curso escolar, y que esta
decisión se debatirá y decidirá
conjuntamente con el Consejo
Escolar de Cataluña.

Feijóo elige a Daniel
Sirera como alcaldable
del PP en Barcelona
Sustituirá al anterior candidato, Josep Bou

La llegada de 3.500 docentes sacude
la organización de los centros
Educación y sindicatos habían acordado reducir una hora lectiva a los profesores

Daniel Sirera.

Alumnos de la Escola El Carmel de Barcelona al empezar este curso, en septiembre. / ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

Los directores
aplauden la medida
pero critican que se
haga a medio curso

Gonzàlez-Cambray
destaca que ahora
hay más maestros
que nunca

ÀNGELS PIÑOL / RAFA BURGOS
Barcelona / Alicante
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Cambray no troba sentit a la nova vaga
d'educació
El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, considera que la nova convocatòria
de vaga en el sector de l'educació no té cabuda. En declaracions a TV3, ha recriminat a
USTEC que "no s'entén" una nova vaga quan les negociacions estan obertes i "a punt de
signar-se un acord amb els darrers serrells". Per això, defensa que la ciutadania no
entendrà aquesta mobilització, prevista pel 25 i 26 de gener.

USTEC considera que els pressupostos haurien d'incloure més diners per Educació

En aquest sentit, el conseller ha reivindicat que el que necessita el sistema és tranquil·litat.
Tot plegat, el mateix dia en què s'han incorporat a les aules més de 3.500 nous docents
per compensar l'hora lectiva de menys que faran tots els professors. El sindicat USTEC
insisteix, però, que els pressupostos per l'any que ve haurien d'incloure més diners per
Educació.

Sense data pel curs vinent

D'altra banda, ha garantit que s'aniran cobrint les vacants de docents que hi ha en l'inici
del trimestre i ha explicat que s'ha aprovat que, "de forma voluntària", un professor de
secundària pugui ampliar horari per cobrir-les. I també ha afirmat que encara no està
decidida la data d'inici del curs vinent. En aquest sentit, Cambray ha dit que en les
setmanes vinents compartirà amb els membres del Consell Escolar de Catalunya els
resultats de l'avaluació i es decidirà "conjuntament" la millor manera d'avançar el curs
vinent. 

En línies generals, ha apuntat que l'avaluació conclou que avançar l'inici del curs és una
bona mesura, però ha afegit que cal veure com es continua portant a la pràctica millorant,
"si s'escau", el desplegament. D'aquesta manera, Cambray ha fet al·lusió a la decisió de
l'any passat de cobrir amb monitors les hores de les tardes de setembre per garantir
l'horari escolar habitual. 

"Despolaritzar" l'educació 

D'altra banda, el conseller defensa en un article al diari 'Ara' la necessitat de
"despolaritzar" l'educació. "Instrumentalitzar l'educació no hauria de ser un camí
transitable", reivindica. Defensa que el camí passa per donar més recursos, temps i
confiança als docents, professionals i equips directius dels centres perquè facin créixer
els seus projectes i tinguin més lideratge a l'hora de decidir la seva estratègia de formació
i millora.

USTEC reclama més inversió en Educació

El sindicat de mestres USTEC insisteix que els pressupostos de la Generalitat per l'any
que ve haurien d'incloure més diners per Educació. És el que reclamen i, per això, per ara,
mantenen els dos dies de vaga per a final de mes. La portaveu del sindicat, Iolanda

https://www.rtve.es/television/20230109/cambray-no-enten-nova-vaga-educacio/2414846.shtml


Segura, ha assegurat que veu molt “lluny” un acord amb el departament d’Educació que
permeti desconvocar la vaga dels pròxims 25 i 26 de gener. 

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha afirmat que "si no s’ha pogut arribar a acords
després d’un trimestre negociant, serà difícil fer-ho ara". Segura ha dit que “ara” és el
moment de fer vaga perquè “s’estan negociant els pressupostos” i és l’oportunitat
d’obtenir més recursos per al departament.
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Els sindicats d’Educació diuen no 
tenir “massa esperança” d’evitar 
la vaga dels dies 25 i 26 de gener
El curs es reinicia amb la incorporació de 3.566 docents a 
Catalunya, que es concreten en 254 noves dotacions a Lleida
Els sindicats mantindran 
la vaga dels dies 25 i 26 de 
gener als centres educatius 
catalans, tot i que ahir, amb 
el reinici del curs, s’han 
incorporat 3.566 docents 
(254 dotacions a Lleida). 

Lleida / Barcelona
REDACCIÓ / ACN

La portaveu d’USTEC-STEs, Io-

landa Segura, ha reconegut que 

des del sindicat no tenen “massa 

esperances” d’acostar posicions 

amb Educació per evitar la vaga 

del 25 i 26 de gener. En declara-

cions a Catalunya Ràdio, ha con-

siderat que les meses sectorials 

celebrades fins ara han estat una 
“pèrdua de temps”. Malgrat tot, 

ha dit que continuaran negociant 
i acudiran a la propera reunió, 

que Educació té previst convocar 

en breu. Segura ha reconegut que 

les trobades amb Educació han 

estat “més cordials” que durant 

el curs passat però ha retret que 

continuen sense tenir resposta a 
la seva contraproposta sobre la 

recuperació dels estadis i la con-

creció d’altres mesures, com per 

exemple les pressupostàries per 

al 2023.

Segura ha recordat que els sin-

dicats, de manera unitària, van 

fer una contraproposta a la pro-

posta d’Educació del desembre 

de recuperar el primer sexenni 

als sis anys, i no als nous com es 

va aplicar amb les retallades, a 

partir del desembre del 2023. Els 
sindicats volen que es recuperin 

tots els estadis, no només aquest 

primer, i per això van fer la seva 

contraproposta. USTEC va dema-

nar una resposta abans d’acabar 

el curs i aquesta no va arribar. Per 

això, entre d’altres motius, va tirar 
endavant al convocatòria de vaga. 

I és que Segura ha rebutjat “dila-

tar més en el temps” la decisió 

de tornar a les mobilitzacions i ha 

defensat que un trimestre ha es-

tat prou marge per concretar no-

ves mesures. A més dels estadis, 

USTEC vol que es concreti també 
com s’arribarà al 6% del PIB en 

educació, parlar sobre l’avança-

ment del curs escolar o la retirada 
del decret de plantilles.

POSTURA DEL GOVERN

Per la seva banda, el conseller 

d’Educació, Josep Gonzàlez-Cam-

bray, ha recriminat a USTEC que 

“no s’entén” una nova vaga quan 

estan les negociacions obertes 

i “a punt de signar-se un acord 

amb els darrers serrells”. En de-

claracions a TV3, ha defensat que 

la ciutadania no entendrà aques-

ta mobilització i ha reivindicat 

que el que necessita el sistema 

és tranquil·litat. D’altra banda, 

ha garantit que s’aniran cobrint 
les vacants de docents que hi ha 

en l’inici del trimestre i ha expli-

cat que s’ha aprovat que, “de for-

ma voluntària”, un professor de 

secundària pugui ampliar horari 

per cobrir-les. Ha explicat també 

que no està decidida la data d’ini-

ci del curs vinent. Educació con-

tinua amb l’avaluació externa de 
l’avançament el curs escolar i les 

mesures relacionades. En aquest 

sentit, Cambray ha dit que en les 
properes setmanes compartirà 

amb els membres del Consell Es-

colar de Catalunya els resultats 

d’aquesta avaluació i es decidirà 

“conjuntament” la millor manera 

d’avançar el curs vinent.

Un total de 3.566 docents van 

començar a incorporar-se ahir als 

centres per fer efectiva la reduc-

ció d’una hora lectiva als profes-

sionals pactada amb els sindicats 

al setembre. Pel que fa a Lleida, 

fonts d’Educació van informar 

que s’han contractat 254 dota-

cions més, encara que van aclarir 

que una sola dotació pot ser ocu-

pada per dues persones a mitja 

jornada.

DIMARTS 10 DE GENER DE 2023 | TEMA DEL DIA 3

Convoquen mobilitzacions dels 
metges i del personal sanitari
La Intersindical ha convocat pels 

propers 24 i 25 de gener una vaga 

de tot el sector sanitari i sociosa-

nitari català, tant al públic com al 

concertat. El segon dia d’aquesta 

convocatòria coincidirà amb el 

primer dia de la vaga ja convocada 

pel sindicat Metges de Catalunya i 

la Mesa Sindical de Sanitat de Ca-

talunya del 25 i 26 de gener. Les 

reclamacions són similars: més 

plantilla, millores retributives i 
més inversió. Per a Nèstor Sastre, 

coordinador de la Intersindical 

a l’àmbit sanitari, calen “menys 

paraules i més fets” per part del 

Departament de Salut, i sobretot 

més finançament. La Intersindical 
no és dels sindicats majoritaris, 

però té certa força entre el per-

sonal d’infermeria i administratiu.
Les propostes de millora concre-

tes són: més dotació de perso-

nal i baixada estructural de ràtios 
efectives; despesa sanitària per 
càpita homologable als països de 

l’entorn europeu; recuperació del 
poder adquisitiu i drets anteriors 
a les retallades; jubilacions volun-

tàries totals o parcials i incenti-

vades als 60 anys; dignificació de 
totes les categories laborals i del 

personal MIR i EIR i altres.
FOTO: ACN / Nèstor Sastre, coordinador de la Intersindical sanitària 

FOTO: ACN / La portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura FOTO: ACN / El conseller d’Educació Josep Gonzàlez-Cambray



Mitjà: elnacional.cat

Publicat: 09/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 3.549.057
Lectores

Valor: 4.401€

URL: https://www.elnacional.cat/ca/politica/josep-gonzalez-c...

Josep Gonzàlez-Cambray "no entén" la
vaga de l'ensenyament enmig de les
negociacions
El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s'ha mostrat sorprès per la convocatòria de
vaga dels sindicats de l'ensenyament. En declaracions a TV3 aquest dilluns, el titular
d'Educació ha recriminat a l'USTEC que "no s'entén" una nova vaga enmig de les
negociacions i "a punt de signar-se un acord amb els darrers serrells". Ambdues parts han
estat negociant durant setmanes sobre com s'havia de revertir les retallades que havien quedat
fora de l'acord assolit l'1 de setembre passat, just abans de l'inici del curs 2022-2023. Cambray
ha defensat que la ciutadania no comprendrà aquesta mobilització, prevista per al 25 i 26 de
gener, i ha reivindicat que el que necessita el sistema és "tranquil·litat". D'altra banda, ha
garantit que s'aniran cobrint les vacants de docents que hi ha a l'inici del trimestre i ha anunciat
que "de forma voluntària" un professor de secundària podrà ampliar l'horari per cobrir-les. Ha
explicat també que no està decidida la data d'inici del curs vinent i que es donarà a
conèixer un cop s'acabi l'avaluació de l'avançament.

Per la seva banda, la portaveu d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha reconegut que des del
sindicat no tenen "massa esperances" a acostar postures amb Educació per evitar la vaga del
25 i 26 de gener. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha considerat que les meses sectorials
celebrades fins ara han estat una "pèrdua de temps". Malgrat tot, ha dit que continuaran
negociant i acudiran a la pròxima reunió. Segura ha reconegut que les trobades amb Educació
han estat "més cordials" que durant el curs passat, però ha retret que continuen sense tenir
resposta a la seva contraproposta sobre la recuperació dels estadis i la concreció d'altres
mesures, com per exemple les pressupostàries per al 2023.

L'avançament del curs escolar, sota avaluació

Educació continua amb l'avaluació externa de l'avançament del curs escolar i les mesures
relacionades. En aquest sentit, Cambray ha dit que en les setmanes vinents compartirà amb els
membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats d'aquesta avaluació i es decidirà
"conjuntament" la millor manera d'avançar el curs vinent. En línies generals, ha apuntat que
l'avaluació conclou que avançar l'inici del curs és una bona mesura, però ha afegit que cal veure
com es continua portant a la pràctica millorant-ne, "si s'escau", el desplegament. D'aquesta
manera, el titular de la conselleria ha fet al·lusió a la decisió de l'any passat de cobrir amb
monitors les hores de les tardes de setembre per garantir l'horari escolar habitual. Cambray
ha assegurat també que es posaran "tots els mitjans possibles" per ampliar l'oferta de places
d'escoles bressol allà on faci falta, tot i que ha recordat que aquesta és una competència
municipal. En aquest sentit, no ha descartat, com ja ha fet altres vegades, que aquesta oferta per
als nens d'entre 0 i 3 anys pugui entrar en instal·lacions d'escoles, com ja passa en alguns
casos.

El català a les aules

Quant al català a l'escola, ha reiterat la "incomprensió" davant les decisions dels tribunals de

https://www.elnacional.cat/ca/politica/josep-gonzalez-cambray-vaga-ensenyament-negociacions_947973_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/cambray-defensa-mantenir-avancament-curs-escolar-bo-alumanat_877881_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/sindicats-anuncien-vaga-educacio-25-26-gener-2023_939930_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/societat/sindicats-accepten-oferta-educacio-desconvoquen-vaga_876771_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/educacio-xifra-escoles-catalanes-apliquen-25-castella_920922_102.html


continuar aplicant el 25% del castellà, o de treure el percentatge, però deixar la mesura, en
aquells centres on ja s'estava aplicant. En aquest sentit, ha defensat que des de l'impuls del nou
marc normatiu, aquesta mesura no s'ha aplicat a cap més aula nova. Pel que fa als comptes de
la Generalitat per al 2023, el conseller d'ERC s'ha mostrat convençut que hi haurà pressupostos
"aviat".

https://www.elnacional.cat/ca/societat/tsjc-ordena-escola-impartir-assignatura-castella-cop-sense-fixar-percentatges_941589_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/illa-pressiona-aragones-pressupostos-prou-amagar-cap-ala_947406_102.html
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Batalla pel relat entre Cambray i els
sindicats: és a prop l'acord?
El conseller d'Educació,

Josep Gonzàlez-Cambray

, i el sindicat majoritari de l'ensenyament al país,

USTEC

, difonen versions contradictòries als mitjans de comunicació sobre la possible arribada d'un

acord

que desconvoqui

la vaga d'aquest gener

. D'una banda, Cambray ha recriminat a USTEC que "no s'entén" l'aturada que proposen i ha
assegurat que s'està a punt d'arribar a un pacte. De l'altra, el sindicat ha refredat l'entesa i ha
afirmat que no s'han reunit amb el departament des de la crida al carrer.

El titular d'Educació ha parlat a TV3 i ha subratllat que la ciutadania no entén la mobilització
dels i les mestres, prevista per als pròxims dies 25 i 26, i ha defensat que el que necessita el
sistema és "tranquil·litat". A més a més, ha garantit que

s'aniran cobrint les vacants de docents que hi ha en l'inici del trimestre

i ha explicat que s'ha aprovat que, "voluntàriament", un professor de secundària pugui ampliar
horari per cobrir-les. Ha explicat també que

no està decidida la data d'inici del curs vinent

i que es farà un cop s'acabi l'avaluació de l'avançament.

 

Avançar l'inici de curs, "una bona mesura"

La conselleria continua amb l'avaluació externa de l'avançament del curs escolar i les mesures
relacionades. En aquest sentit, Cambray ha assegurat que en les pròximes setmanes compartirà
amb els membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats de l'avaluació i es decidirà
"conjuntament" la millor manera d'avançar el curs vinent. En línies generals, ha informat que tot
apunta que l'avaluació conclourà que

avançar l'inici del curs és una bona mesura

. Així i tot, ha afegit que cal veure com es continua duent a la pràctica millorant, "si s'escau", el
desplegament. Així, Cambray ha fet al·lusió a la decisió de l'any passat de cobrir amb monitors

https://www.naciodigital.cat/noticia/251119/batalla-relat-entre-cambray-sindicats-es-prop-acord
https://www.naciodigital.cat/noticia/250648/mestres-tornen-vaga-aturades-25-26-gener


les hores de la tardes de setembre per garantir l'horari escolar habitual.

Alhora, Cambray ha promès posar "tots els mitjans possibles" per

ampliar l'oferta de places d'escoles bressol allà on faci falta

, encara que ha recordat que aquesta és una competència municipal. En aquest sentit, no ha
descartat, com ja ha fet altres vegades, que aquesta oferta 0-3 pugui entrar en instal·lacions
d'escoles, com ja passa en alguns casos.  

Sobre el 25% de castellà i els nous comptes

Sobre el català a l 'escola, ha reiterat la "incomprensió" davant les decisions dels tribunals de
continuar aplicant el

25% del castellà

, o

treure el percentatge, però deixar la mesura

, en aquells centres on ja s'estava aplicant. En la mateixa línia, ha defensat que des de l'impuls
del nou marc normatiu, aquesta mesura no s'ha aplicat a cap més aula nova. I en clau
pressupostària, s'ha mostrat convençut que hi haurà

pressupostos

"aviat". Sobre aquesta carpeta, la portaveu d'USTEC,

Iolanda Segura

, ha exigit aquest mateix dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio que se'ls tingui en compte.
Cambray, però, els ha respost que ja s'han fet "molts esforços", però que "algunes polítiques
educatives es decideixen al Govern".

 

"Despolaritzar" l'educació

Finalment, el conseller ha defensat en un article publicat al diari

Ara

 la necessitat de "despolaritzar" l'educació. A parer seu, "instrumentalitzar l'educació no hauria
de ser un camí transitable". D'aquesta manera, ha defensat que

el camí passa per donar

"

més recursos, temps i confiança

https://www.naciodigital.cat/noticia/250795/barcelona-vol-adquirir-escoles-bressol-privades-ampliar-xarxa-municipal
https://www.naciodigital.cat/noticia/250742/tsjc-obliga-fer-mes-castella-escola-barcelona-sense-entrar-percentatges


als docents, professionals i equips directius dels centres perquè facin créixer els seus projectes i
tinguin més lideratge a l'hora de decidir la seva estratègia de formació i millora". En aquest
sentit, ha asseverat que

l'educació tampoc pot ser una arma llancívola ni un camp de batalla, ni carn de tribunals.

 

Mostra el teu compromís amb Nació.
Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor
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Cambray recrimina a l’Ustec que “no
s’entén” la nova vaga | Agències |
Barcelona | Educació | El Punt Avui
El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha recriminat a Ustec que “no s’entén” una
nova vaga quan estan les negociacions obertes i “a punt de signar-se un acord amb els darrers
serrells”. En declaracions a TV3, ha defensat que la ciutadania no entendrà aquesta
mobilització, prevista per al 25 i 26 de gener, i ha reivindicat que el que necessita el sistema és
tranquil·litat. D’altra banda, ha garantit que s’aniran cobrint les vacants de docents que hi ha en
l’inici del trimestre i ha explicat que s’ha aprovat que, “de forma voluntària”, un professor de
secundària pugui ampliar horari per cobrir-les. Ha explicat també que no està decidida la data
d’inici del curs vinent i que es farà un cop s’acabi l’avaluació de l’avançament.

Educació continua amb l’avaluació externa de l’avançament el curs escolar i les mesures
relacionades. En aquest sentit, Cambray ha dit que en les properes setmanes compartirà amb
els membres del Consell Escolar de Catalunya els resultats d’aquesta avaluació i es decidirà
“conjuntament” la millor manera d’avançar el curs vinent.

En línies generals, ha apuntat que l’avaluació conclou que avançar l’inici del curs és una bona
mesura però ha afegit que cal veure com es continua portant a la pràctica millorant, “si s’escau”,
el desplegament. D’aquesta manera, Cambray ha fet al·lusió a la decisió de l’any passat de
cobrir amb monitors les hores de la tardes de setembre per garantir l’horari escolar habitual.

Cambray ha assegura també que es posaran “tots els mitjans possibles” per ampliar l’oferta de
places d’escoles bressol allà on faci falta, tot i que ha recordat que aquesta és una competència
municipal. En aquest sentit, no ha descartat, com ja ha fet altres vegades, que aquesta oferta 0-3
pugui entrar en instal·lacions d’escoles, com ja passa en alguns casos.

Sobre el català a l ’escola, ha reiterat la “incomprensió” davant les decisions dels tribunals de
continuar aplicant el 25% del castellà, o treure el percentatge però deixar la mesura, en aquells
centres on ja s’estava aplicant. En aquest sentit, ha defensat que des de l’impuls del nou marc
normatiu, aquesta mesura no s’ha aplicat a cap més aula nova. “Hem aturat el degoteig”, ha
afirmat.

En clau pressupostària, s’ha mostrat convençut que hi haurà pressupostos “aviat”.
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Cambray mantiene el "diálogo abierto" con
los profesores y augura un pronto acuerdo
con los sindicatos
El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha sostenido este lunes
que el Govern mantiene un «diálogo abierto» con los sindicatos educativos, y ha augurado un
nuevo acuerdo con los representantes sindicales. «La ciudadanía no entenderá en estos
momentos nuevas movilizaciones», ha añadido en alusión a la huelga convocada para los días
25 y 26 de enero por el sindicato Ustec-Stes.

«Estamos a punto de firmar un nuevo acuerdo con los últimos flecos», ha avanzado el
consejero en una entrevista en TV3 recogida por Ep, en la que ha cifrado en 13 las reuniones de
mesas sindicales que han mantenido en 2022.

Tras la incorporación de 3.566 nuevos docentes en los centros públicos por la reducción de una
hora lectiva, producto de un acuerdo con los sindicatos, Cambray ha subrayado que la ratio
entre profesores y alumnos es la más baja en la historia de Cataluña y ha pedido tranquilidad y
confianza para que los profesionales puedan trabajar.

Resultados y avance del curso escolar

Por otro lado, Cambray ha insistido en que la consejería está «generando cambios
imprescindibles para comenzar una nueva etapa», ha convenido en que ello puede generar
desajustes iniciales fruto de la adaptación y ha pedido más recursos para culminar la
transformación que a su juicio necesita el sistema educativo catalán.

Ha insistido en que el avance del curso escolar que provocó el rechazo de los sindicatos es
una buena medida para el alumnado y las familias y ha abierto la puerta a nuevas medidas que
mejoren la implementación del nuevo calendario.

En esta línea, ha recordado que la decisión sobre el inicio del curso 2023-2024 está
condicionada a una evaluación externa sobre cómo ha funcionado para este curso: «Con toda la
información evaluaremos y tomaremos las mejores decisiones conjuntamente».

Preguntado por losresultados de las competencias básicas, el titular de Educación los ha
calificado de «malos» y con «mucho margen» de mejora, y ha señalado que una parte se puede
atribuir a la pandemia y otra al momento de cambio necesario, en sus palabras.

Sobre la presencia del catalán en las aulas, ha celebrado que la Generalitat haya conseguido
«parar el goteo» de órdenes judiciales que imponían el 25% de castellano en las aulas, y ha
reivindicado que desde la entrada en vigor del decreto ley no se han aplicado porcentajes en
nuevos grupos, si bien se han mantenido en los 26 casos en los que ya estaba en marcha.

https://www.abc.es/espana/cataluna/cambray-mantiene-dialogo-abierto-sindicatos-docentes-augura-20230109124110-nt.html
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Cambray insiste en que sigue negociando
para evitar la huelga de profesores
convocada para este mes

"Estamos a punto de firmar un acuerdo", ha asegurado
el 'conseller' en una entrevista en TV-3

El Departament convocará este lunes a los sindicatos a
una nueva mesa para esquivar el paro

El 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha insistido este lunes, primer día de
lectivo tras las vacaciones navideñas, en el mensaje que lleva días lanzando. "No es el
momento de movilizaciones", ha afirmado en el programa 'Els matins' de TV-3. "Con la
implantación de los nuevos currículums necesitamos tranquilidad y confiar en nuestros
maestros", ha asegurado el 'conseller' en la misma entrevista en la televisión pública catalana,
en la que ha defendido que su 'conselleria' ha dado respuesta a "casi todas las reivindicaciones
sindicales" y está "a punto de firmar un acuerdo", en referencia a la oferta del Departament de
recuperar, a partir de diciembre de 2023, el cobro del primer complemento de sexenio a los seis
años de antigüedad y no a los nueve, como pasa ahora.

"La ciudadanía no entenderá en estos momentos nuevas movilizaciones del profesorado;
venimos de un acuerdo histórico que firmamos con la unanimidad de todos los sindicatos", ha
proseguido el 'conseller' en la misma entrevista en referencia el paro convocado por el sindicato
mayoritario de profesores, Ustec, para los próximos días 25 y 26 de enero, coincidiendo con el
convocado por los sanitarios, anunciado el pasado 23 de diciembre.

Sobre la convocatoria, -hoy por hoy convocada solo por USTEC, pero que la CGT también está
llevando a consulta entre sus afiliados- el 'conseller' ha asegurado que "el segundo sindicato -
en alusión a CCOO, aunque no lo ha citado- ha dicho que las movilizaciones son medidas
electoralistas, porque en marzo hay elecciones sindicales".

En otra entrevista en Catalunya Ràdio, la directora general de Profesorado, Dolors Collell, ha
asegurado que los sindicatos recibirán este lunes una convocatoria para una nueva mesa de
negociación, sin más detalles sobre el contenido de la nueva propuesta.

Inicio escolar en el aire

Preguntado sobre si el próximo curso podría empezar el 4 de septiembre -adelanto del inicio del
curso escolar que fue la gota que colmó el vaso en los sindicatos para el inicio del último ciclo
de huelgas- el 'conseller' ha reconocido a TV-3 que "no está decidido" y que "se está llevando
a cabo una evaluación externa" para valorar el resultado del avance de este curso una
semana. Los resultados de la evaluación externa "se conocerán en las próximas semanas", y
servirán -ha dicho el 'conseller'- para decidir "cuál es la mejor manera de avanzar el curso".

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230109/cambray-insiste-sigue-negociando-evitar-huelga-profesores-enero-80883134
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220307/nuevo-curriculum-escolar-cataluna-13323805
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221223/educacion-sumara-huelga-sanidad-finales-enero-profesores-catalunya-80336512


De las palabras de Cambray se desprende que retroceder en el avance del calendario no es
hoy por hoy una opción, pero que en el Departament han tomado nota de que la forma en la
que se ha hecho este curso, con una jornada intensiva todo el mes de septiembre y unas tardes
cubiertas con actividades lúdicas voluntarias con un resultado muy cuestionado por su función
de "aparcaniños", no ha convencido a nadie, ni a familias ni a profesores, ambos colectivos muy
críticos con la medida.

Para cubrir la falta de profesores especialistas en materias como informática en Formación
Profesional, Cambray ha recordado que el Departament de Educació ha aprobado la
posibilidad de que los profesores puedan ampliar horario.

Cambray ha reconocido que las etapas de infantil cero e infantil uno no serán gratuitas el
próximo curso por falta de presupuesto, pero que "seguiremos avanzando durante la
legislatura para implantar la gratuidad lo antes posible". Hace pocas semanas desde la
Diputació de Barcelona denunciaba que el precio "real" por plaza, con el incremento del
precio de los suministros, asciende a entre 7.500 y 8.000 euros, muy por encima de los 5.800
que calcula el Departament de Educació, lo que estaba asfixiando a muchos municipios para
ofrecer la gratuidad del I-2. Ante la posibilidad de incluir la etapa de infantil en edificios de
primaria en algunos municipios, Cambray ha dicho que "no nos cerramos ante ninguna
posibilidad".

En cuanto a los bajos resultados de la competencias básicas, sobre todo en inglés, matemáticas
y catalán, Cambray ha defendido que son materias en las que tienen "mucho margen de mejora"
por lo que están llevando a cabo "modificaciones curriculares" ya que, "en un mundo cambiante,
la escuela no puede ser la misma que hace cinco años", ha apuntado. En matemáticas, inglés y
catalán "hemos reforzado las medidas de aprendizaje, principalmente en los centros que
concentran más alumnado vulnerable", ha dicho Cambray.

Lejos de recuperar la sexta hora

Noticias relacionadas

El 'conseller' ha afirmado que en esta legislatura se dará un paso "muy importante" en la lucha
contra la segregación escolar y que se seguirá "invirtiendo en políticas de equidad", pero que la
incorporación de la sexta hora a la red pública "llegará cuando haya disposición
presupuestaria".

Respecto a las sentencias judiciales que imponen impartir el 25 % de materias en castellano,
el conseller ha afirmado que desde la aprobación del decreto ley y de la ley que prohíben
establecer porcentajes en la enseñanza de lenguas "no ha habido sentencias nuevas".

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220929/familias-jornada-partida-horario-intensivo-septiembre-escuelas-76172084
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221116/falta-profesores-plazas-publicas-especialidades-demandadas-fp-78581539
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221214/ayuntamientos-reivindican-recursos-generalitat-sostener-gratuidad-p-2-79942425
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220924/secuelas-pandemia-nivel-escolar-competencias-basicas-retroceso-matematicas-e-ingles-75670132
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221212/resultados-examenes-competencias-basicas-primaria-eso-catalunya-peores-notas-79862860
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20211117/fundacio-bofill-estudio-segregacion-escolar-catalunya-12863197
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220531/claves-decreto-govern-catalan-escuela-cataluna-13729859
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L’equip de govern de Fi-
gueres, d’ERC, el PSC i
Guanyem Figueres, ha ela-
borat un pacte educatiu de
ciutat per abordar els rep-
tes de present i de futur
que ha d’afrontar el mu-
nicipi. Aquest pla, que en
principi s’havia de debatre
ahir en el ple, es va retirar
de l’ordre del dia per una-
nimitat de tots els grups, i
a petició de les escolles del
municipi, per acabar de
buscar el màxim consens
entre les parts, principal-
ment l’educativa.

L’alcaldessa, Agnès Lla-
dó, va destacar la impor-
tància de mantenir “la po-
lítica de mà allargada que
es va iniciar el desembre
passat, quan aquest punt,
el pacte educatiu, ja es va
deixar sobre la taula pre-
cisament per aconseguir
el màxim consens polític”.
Lladó, que va dir que la ca-
pital de l’Alt Empordà s’hi
juga molt, amb aquest te-
ma, va voler agrair la tasca
que s’ha fet des dels ser-
veis tècnics municipals:
“Cada quinze dies i durant

un curs escolar, tothom
qui volia participar en la
taula de treball per prepa-
rar el pla ho podia fer”, va
destacar Lladó.

La proposta
El pla, en el redactat previ
a l’aprovació, preveu am-
pliar els recursos humans
de l’àrea d’Educació de

l’Ajuntament en dues pla-
ces, si és possible amb ti-
tulació de tècnic; estudiar
la fórmula per ampliar el
nombre de places ofertes
a les llars d’infants i
les possibles ubicacions
d’aquestes noves places, i
crear una nova llar al barri
de la Marca de l’Ham.
També es valora com es

poden reactivar els espais
familiars. El document
també proposa continuar
treballant per trobar una
zonificació idònia de pri-
mària del municipi, si
és possible per al curs
2024/25. Això vol dir que
hauria d’estar aprovada la
tardor del 2023. En qual-
sevol cas, les comissions

de Garanties d’Escolarit-
zació de Primària i Secun-
dària ho han de valorar i,
en última instància, la
Taula de Planificació Lo-
cal. També es vol conver-
tir l’escola Pous i Pagès en
un institut escola i, a més,
es preveu l’edificació d’un
nou centre escolar al Turó
Baix que donaria cabuda
al nou Pous i Pagès. Pel
que fa a l’educació secun-
dària, també es volen re-
visar les adscripcions de
totes les escoles dels po-
bles del voltant de Figue-
res amb els instituts de Fi-
gueres, de tal manera que
s’aconsegueixi un repar-
timent molt equilibrat,
equitatiu i semblant a ca-
da centre. I, finalment, la
proposta per a la formació
professional és incremen-
tar i adequar l’oferta post-
obligatòria de la ciutat de
Figueres d’acord amb tots
els agents implicats.

Els comptadors
El ple de l’Ajuntament de
Figueres va aprovar el nou
règim tarifari que s’aplica-
rà als comptadors d’aigua.
El punt es va aprovar amb
majoria de vots a favor,
tret de dues abstencions.
Representarà una rebaixa
d’entre el 75% i el 100% del
cost, que significava fins
ara una despesa impor-
tant per a les famílies i els
particulars a l’hora de do-
nar d’alta un comptador
d’aigua i fer un canvi de
nom o un trasllat d’un
comptador d’aigua. El mo-
tiu és la situació inflacio-
nista després de la crisi de
la covid-19. ■

Acord polític a Figueres per
un gran pacte educatiu
a A petició de la comunitat educativa, el document es va deixar sobre la taula en el ple d’ahir per
buscar més consensos a Llum verd al nou sistema tarifari que s’aplicarà als comptadors d’aigua

Joan Trillas
FIGUERES

“Mantenim la política
de mà allargada
per aconseguir
sempre el màxim
consens possible”
Agnès Lladó
ALCALDESSA DE GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Alumnes anant a una de les escoles de Figueres, en una imatge d’arxiu ■ AJUNTAMENT DE FIGUERES

L’espai de cotreball que
l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà va crear a
l’equipament de l’Ajunta-
ment Vell ja és totalment
operatiu amb la incorpo-
ració de dues empreses
que comparteixen valors
d’innovació social que de-
fineixen el caràcter
d’aquest espai diferencial,
que encara té taules dis-
ponibles. D’una banda,
s’hi ha instal·lat l’empresa

Forward Films, de creació
de continguts audiovi-
suals socials i amb una
clara vocació de defensa
dels drets humans i la jus-
tícia social. D’altra banda,
també s’hi ha incorporat
l’empresa Las Miradas
Compartidas, que aposta
per la creació d’arts escè-
niques des de l’òptica de la
comunicació no violenta.

Segons l’alcalde, Enric
Marquès, “el projecte del
Coworking la Bisbal es va
concebre amb la voluntat
d’oferir un impuls a l’em-
prenedoria i l’autoocupa-
ció dins de l’àmbit de la in-
novació social i la sosteni-
bilitat”. L’objectiu és aco-
llir iniciatives que vulguin
satisfer demandes que

millorin el benestar, les
condicions de vida, el ni-
vell cultural, la igualtat, la
inclusió social o la sosteni-
bilitat ecològica del terri-
tori, entre altres. El ser-
vei, adreçat a emprene-
dors i a empreses de nova
creació que persegueixin
objectius comuns en sin-
tonia amb el caràcter que
s’ha volgut donar a l’espai,
té l’objectiu que els em-
prenedors i les empreses
puguin interactuar i col-
laborar amb d’altres afins
per tal de facilitar la co-
operació, el suport mutu,
la compartició de coneixe-
ments i la creació de si-
nergies. L’espai és acces-
sible tot el dia i durant tot
l’any. Ofereix un seguit de

serveis a les empreses ins-
tal·lades per tal de cobrir
les necessitats organitza-
tives i funcionals que pu-
guin tenir durant el des-
envolupament habitual
de les seves activitats.

Aquest any l’Ajuntament
preveu oferir diferents
jornades, formacions i
trobades relacionades
amb l’emprenedoria. Tot
plegat, amb l’objectiu per-
metre als emprenedors i a

les empreses de nova
creació disposar d’un es-
pai apte per treballar i
consolidar la seva activi-
tat durant els seus pri-
mers anys de trajectòria
professional. ■

a Hi ha una empresa
de continguts
audiovisuals i una
altra d’arts escèniques

Joan Trillas
LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’espai de cotreball de la
Bisbal ja és operatiu

Un dels creatius de l’empresa de continguts audiovisuals a l’espia de cotreball ■ J.T.
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L’Escola Cristiana promou la VII Setmana de
la Bíblia | Catalunya Religió
FECCSota el lema “Us anunciem allò que hem vist i sentit”, la VII Setmana de la Bíblia se
celebrarà la setmana del 22 al 28 de gener del 2023. Enguany, l'Escola Cristiana de Catalunya
s'uneix com a promotora de la proposta. Aquesta és una iniciativa de la Conferència Episcopal
Tarraconense iniciada el 2016 que conflueix amb la proposta del papa Francesc per celebrar el
'Diumenge de la Paraula' el tercer diumenge durant l’any des del 2019. Les entitats promotores
d’aquesta setena edició són l’Abadia de Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre
de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret i Ràdio Estel – Catalunya Cristiana.

La col·laboració de l’Escola Cristiana per aquest any es concretarà en quatre accions. Per una
banda, es proporcionarà l’escrit editorial del butlletí 'Llambregades de pastoral educativa' del
mes de gener per al setmanari de Catalunya Cristiana. Per altra, la institució educativa de les
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret proporcionarà una nova videocàpsula amb
el títol 'Com podem treballar o fer present la Bíblia a l’escola?', amb la col·laboració de la
religiosa M. Cecília Cortacans, i un webinar gratuït i obert a tota la comunitat educativa
el dimecres 25 de gener, de les 17:00 h a les 18:00 h, amb el títol 'Intel·ligències Múltiples i
Bíblia a l’aula', amb la col·laboració de professors de les escoles Sagrada Família-Natzaret.
Pròximament, es publicarà la inscripció al webinar bíblic.

Finalment, el programa de l'Escola Cristiana a Ràdio Estel, 'Escola de Família', tractarà el tema
'La Bíblia en família' el dissabte 21 de gener, de 9:00 h a 10:00 h del matí. 

Tota la informació estarà a l’espai web de la Setmana de la Bíblia, on podeu trobar ja materials
per descarregar sobre l’Evangeli de Sant Lluc i Sant Marc que poden resultar d’interès a l’aula
ara que es culminen els terminals de les dues torres de la Basílica de la Sagrada Família
d’aquests evangelistes.

Apropar la Paraula a infants i joves

L’interès per atansar la Paraula als infants i joves de les escoles cristianes ve de lluny. Des de
l’inici, l'Escola Cristiana ha promogut la participació en el Concurs Bíblic i, en el seu moment, es
va comptar també amb una secció específica anomenada 'Recursos FECC' on es podia accedir
als vídeos bíblics del dibuixant Picanyol, alguns dels quals es poden tornar a veure en
els tutorials que ofereix Toni Matas per a l’edició del Concurs Bíblic en curs.

Des de l'Escola Cristiana es recomana veure la videocàpsula que va elaborar el Departament
de Pastoral de la FECC amb el suport de la biblista i professora de l’ISCREB, la religiosa Mª
Claustre Solé, responent a la pregunta 'Fa nosa la Bíblia a l’escola?'.

També pels voltants de la Setmana de la Bíblia, l’Escola Cristiana i l’ISCREB tenen oberta la
inscripció a la formació 'Testimonis bíblics i currículum' que serà impartida pel cap de l'àrea
teològica del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, José Manuel Andueza.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-promou-vii-setmana-biblia
https://www.pastoralfecc.cat/2022/11/22/lescola-cristiana-promou-la-viia-setmana-de-la-biblia/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
http://www.setmanadelabiblia.cat/materials-per-descarregar/
https://www.iscreb.org/ca/formacio/linies-formatives/testimonis-biblics-i-curriculum-fecc-iscreb
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Dimiteix el ministre de Finances 
d’Andorra per no pagar impostos.

p. 13

Les obres per regar 5.300 hectàrees 
de Fraga i Vallobar, a l’estiu.

p. 14

C. SANS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Un grup de 101 
alumnes de l’Alt Urgell van ini-
ciar ahir el programa Esport 
Blanc Escolar amb sessions d’es-
quí alpí i snow a l’estació de Ma-
sella, a la Cerdanya. En aquesta 
edició participaran 2.400 alum-
nes de tercer i quart de Primària 
d’un total de 92 col·legis de les 
comarques del Pirineu. 

El programa arranca amb 
els complexos de l’esquí nòr-
dic tancats per falta de neu. De 
fet, el centenar d’alumnes del 
col·legi Pau Claris i La Salle de 
la Seu que van començar ahir 
dilluns ho van fer amb la pràcti-
ca d’esquí alpí, mentre que avui 
ho faran els de la ZER Pallars 
Jussà, a l’estació de Tavascan. 
Perquè puguin practicar esquí 
nòrdic, l’estació hi ha habilitat 
un circuit especial dins de l’es-
tació d’esquí alpí, segons van 
informar fonts de l’estació del 
Pallars Sobirà.

Les estacions d’esquí nòrdic 
van lamentar ahir l’escassa ac-
tivitat durant les festes de Na-

dal per la falta de neu, cosa que 
els ha obligat a tancar les seues 
instal·lacions. 

La majoria de complexos han 
obert només els serveis d’hos-
taleria i activitats com el sen-
derisme i raquetes de neu en 
les cotes més altes. L’escassetat 
de precipitacions i la falta de 
neu en la base de les estacions 
ha afectat molt negativament 
l’afluència de visitants, i això ha 
repercutit en els principals ser-
veis dels complexos com les es-
coles d’esquí, la venda de forfets 
i el lloguer de material, que no 
han facturat pràcticament res.

La Rabassa

Fonts de Tot Nòrdic, que 
agrupa tots els complexos d’es-
quí de fons del Pirineu, van 
apuntar ahir que treballen per 
traslladar les activitats d’esquí 
nòrdic dels grups escolars a l’es-
tació andorrana de La Rabassa, 
que disposa de neu a les instal-
lacions, per no haver d’anul·lar 
les activitats de l’esquí escolar 
previstes al Pirineu lleidatà. Les 
estacions esperen noves preci-

Els primers alumnes del CEIP Pau Claris de la Seu que van estrenar la temporada d’esquí escolar.

CEIP PAU CLARIS

Alumnes de La Salle de la Seu ahir a l’estació de Masella.

ESCOLA LA SALLE

EDUCACIÓ ESQUÍ

Arranca l’esquí escolar amb 2.400 alumnes       
i amb el nòrdic tancat per la falta de neu
Un centenar d’escolars de l’Alt Urgell van estrenar ahir el programa a Masella i avui ho faran col·legis 
del Pallars Jussà a Tavascan || Estudien traslladar activitats de fons a estacions d’Andorra

pitacions que ajudin a salvar 
econòmicament la temporada 
d’esquí nòrdic. Segons la pre-
visió del Servei Meteorològic 
de Catalunya, a partir de demà 
dimecres arribaran noves pre-
cipitacions que podrien deixar 
entre vint i trenta centímetres 
de neu per sobre dels 1.200 me-

tres (vegeu el desglossament 
lateral).

El programa Esport Blanc Es-
colar incorpora els esports de 
neu en el currículum dels alum-
nes de tercer i quart d’educació 
Primària de les comarques del 
Pirineu i Aran. Segons les dades 
de la Federació Catalana d’Es-

ports d’Hivern, hi participaran 
dotze col·legis de les comarques 
de l’Alt Urgell, quatre de l’Alta 
Ribagorça, sis del Pallars Jussà, 
set del Pallars Sobirà, onze del 
Solsonès, tretze de la Cerdanya, 
vint-i-dos del Berguedà i deu 
del Ripollès, així com set de la 
Val d’Aran.

92 CENTRES ESCOLARS

En aquesta edició del 

programa d’esquí escolar 

participen 92 col·legis de 

nou comarques del Pirineu

Previsió de 
nevades a partir 
de demà que 
anima el sector

n La previsió és que a par-
tir de demà arribi un nou 
front amb precipitacions 
que poden deixar entre 
20 i 30 centímetres de neu 
per sobre dels 1.200 me-
tres, segons el Meteocat. 
Les nevades poden ser in-
tenses a partir dels 2.000 
metres. 

Aquesta previsió anima 
el sector de l’esquí, espe-
cialment el nòrdic, que 
confia en aquestes pre-
cipitacions per salvar la 
temporada. Ahir es van 
acumular entre cinc i deu 
centímetres a les cotes 
altes d’Aran, Sobirà i Ri-
bagorça. A Espot es van 
registrar ratxes de vent de 
84,2 km/h i de 73 km/h al 
Montsec. 

Fa dos anys el tempo-
ral Filomena va deixar per 
aquestes dates més de sei-
xanta centímetres de neu.

LES CLAUS

Tancament de pistes d’alpí
z  Les estacions d’esquí alpí 
lleidatanes han tancat en tres 
setmanes el 30% de les pistes 
que havien obert des de l’inici 
de temporada per falta de neu. 
Malgrat això, els complexos 
continuen oberts i esperen mi-
llorar amb les noves nevades.

Balanç del Nadal
z Les estacions lleidatanes han 
venut més de 225.000 forfets 
en dos setmanes, un 12% més 
del previst, malgrat la falta de 
neu i les altes temperatures.

Pernoctacions
z En el conjunt de la província 
s’han registrat fins a 230.000 
pernoctacions en hotels, cases 
rurals, bungalous i allotjaments 
turístics.

Pistes de FGC
z Els complexos d’esquí de FGC 
a Lleida han registrat més de 
81.800 usuaris a les festes de 
Nadal:  Boí en va rebre 39.032, 
Espot en va tenir 15.584, i Port 
Ainé en va acollir 27.189.
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Entre octubre i desembre, l’ar-
quebisbe de Tarragona, Joan Plane-
llas, va fer una visita pastoral als cinc 
col·legis diocesans que s’integren en 
la Fundació Canònica Sant Fructuós, 
acompanyat de la delegada diocesana 
per a l’Educació i Cultura, Maria Do-
lors Sardà; la directora de la Funda-
ció, M. Cinta Sebastià, i el director del 
Secretariat Diocesà de l’Ensenyament 
i l’Escola Cristiana, Rafael Muñoz. La 
presa de contacte va servir per veure 
el funcionament d’aquests centres do-
cents, intercanviar opinions i departir 
directament amb l’alumnat. 

El calendari de visites del prelat va 
començar el 26 d’octubre quan va anar 
a l’Escola Joan XXIII del barri tarrago-
ní de Bonavista. A més de conversar 
amb una part de l’equip de docents 
de l’ESO, de Formació Professional i 
per a l’escolarització inclusiva, es va 
incidir en el model, que n’ha fet una 
de les primeres escoles de Catalunya 
amb Certifi cació ISO. L’arquebisbe 
es va referir a la comunitat educativa 
destacant-ne «la gran diversitat» i 
va animar els alumnes a preparar-se 
«per tal de ser els artífexs d’un món 
millor».

El segon centre escolar que va 
comptar amb la presència de l’ar-
quebisbe va ser el  Col·legi Sant Pau 
de Reus, el 2 de novembre, que el va 
rebre interpretant la cançó Escolta, le-
ma d’aquest curs, cosa que va induir 
el prelat a afi rmar que «davant dels 
confl ictes, podem pensar en la lletra 

JOAN BORONAT
Tarragona

de la cançó i escoltar el que Jesús 
ens diu al cor». Posteriorment, va 
haver-hi una trobada amb l’equip 
de pastoral del centre en la qual es 
va fer palesa la bona i positiva con-
vivència en el context de diversitat 
religiosa.

El divendres 18 de novembre va 
ser la jornada triada per fer la visita 
pastoral a l’altre Col·legi Sant Pau, 
aquesta vegada el de Tarragona. 
Adreçant-se als infants, l’arque-
bisbe els va recordar que «us esteu 
formant i creixent en cos i ànima i us 
convido a fer-ho també en bondat i 
espiritualitat». Els escolars es van 
interessar també per la tasca pas-
toral i responsabilitats diocesanes 
de Mons. Joan Planellas.

El dilluns 28 de novembre el Col-
legi Sant Rafaelde la Selva del Camp 
va rebre l’arquebisbe Joan, que es 
va reunir amb l’equip directiu del 
centre. Coincidint amb la festa ma-
jor de Sant Andreu, els alumnes van 
obsequiar el prelat amb una exhibi-
ció del seguici festiu. Joan Planellas 

Presa de contacte de Joan Planellas amb 
els alumnes i la comunitat educativa dels 
centres de la Fundació Sant Fructuós

Visita pastoral 
a les escoles diocesanes

Tarragona

MCS Arquebisbat Tarragona

JOAN PLANELLAS
«Us esteu formant 
i creixent en cos 
i ànima i us convido 
a fer-ho també 
en bondat 
i espiritualitat»
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Les escoles de Palamós treballen el benestar
emocional amb el programa 'Sigues tu'

Les escoles de Palamós treballen el benestar emocional amb el
programa 'Sigues tu'

10/01/2023 Societat - Jordi Rodríguez

El programa proposa dinàmiques perquè la comunitat educativa pugui afavorir la cohesió de grup, la
participació i el respecte. (Foto: Dipsalut).

La totalitat dels centres docents de Palamós participen en el programa 'Sigues tu. Eines i actius per a la salut',
que promou l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, Dipsalut. Es tracta d'un programa dissenyat
per entrenar les habilitats per a la vida d’infants i adolescents. El programa s'aplica en escoles, instituts i altres
tipus de centres educatius de la demarcació de Girona. En els ensenyaments obligatoris es treballa des de P3
fins a quart d’ESO. El desenvolupen docents, personal tècnic de Dipsalut i d’organismes col·laboradors, amb el
suport de materials didàctics adaptats a cada edat.

Allò que anomenem habilitats per a la vida són destreses psicosocials com ara la capacitat de resoldre
problemes o de gestionar les emocions. Complementen i optimitzen la intel·ligència i els coneixements, i es
considera que desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones decisions en matèria de salut, i per
afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana. Aquest és l'objectiu del programa 'Sigues
tu', que el Dipsalut implanta en 266 centres docents de 111 municipis de la demarcació de Girona. Se'n
beneficien uns 52.000 alumnes d'infantil, primària i secundària, i uns 1.800 de plans de transició al treball o de

https://www.palamoscomunicacio.cat/web/hemeroteca.php/1500017489/les-escoles-de-palamos-treballen-el-benestar-emocional-amb-el-programa-sigues-tu/1


centres de formació d'adults. A Palamós hi estan implicades les escoles de primària La Vila i La Salle, els
instituts escola Vila-romà i Vedruna, l'Institut de Palamós, l'escola d'educació especial Els Àngels, el centre de
formació d'adults, i la Unitat d'Escolarització Compartida. Maria Puig és vicepresidenta de la Diputació de
Girona i primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Palamós.

 Al municipi de Calonge i Sant Antoni, tots els centres docents també han adoptat el programa de benestar
emocional 'Sigues tu'.
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Arbres per fer ombra i refrescar l’ambient, millorar la salut dels infants en netejar l’aire de
contaminants, crear espais agradables i tranquils on fer classe els dies calorosos, educar els
infants en la cura de la natura i observar com evoluciona al llarg de l’any. Són els objectius
principals d’un projecte per enverdir els patis escolars que ha iniciat l’Ajuntament de Manresa a
l’Escola Puigberenguer. L'actuació ha estat presentada avui per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy
Guàrdia; pel regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, i per representants de l'equip directiu i
de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Puigberenguer.

Els treballs d’enverdiment del pati escolar tenen un pressupost de 15.769 euros i consisteixen
en la plantació 9 freixes (Fraxinus angustifolia) i 6 til·lers (Tilia tomentosa) a la zona del pati de
terra de davant el gimnàs, una extensa àrea sense ombra, i 2 pereres de flor (Pyrus calleriana
‘Chanticler’ ) i 2 cirerers de flor (Prunus serrulata ‘Kanzan’) en una altra zona del pati.

L’actuació preveu també la instal·lació del reg automàtic i la millora del sòl d’alguns dels arbres
que ja hi ha plantats al pati i tenen problemes per créixer, perforant uns cilindres al seu voltant,
buidant-los de la terra existent i omplir-los amb graves. La direcció de l’Escola Puigberenguer,
amb la col·laboració de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), preveu completar els treballs
amb la plantació d’arbustives aromàtiques al voltant dels arbres.

Aquest projecte neix la tardor de l’any 2021 del treball i la voluntat conjunta de la Regidoria de
Ciutat Verda per  impulsar progressivament millores de jardineria destinades als infants, un dels
grups més vulnerables als efectes de les onades de calor i que més valoren el contacte amb la
natura, i de la direcció i l’AFA de l’Escola Puigberenguer, especialment arran de la pandèmia,
d’avançar en la línia de repensar els patits escolars i fer-los espais més agradables.

Aquesta iniciativa és un pas més per donar resposta també a les demandes de la proposició
aprovada per unanimitat en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Manresa del setembre passat –
amb el suport de 27 centres escolars, associacions de famílies (AFA) i entitats de la ciutat-  per
convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la infància i que aposta, entre
altres accions, per revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra,
frescor i color a aquests espais per tal que millorin la qualitat de l'aire i esmorteeixin el soroll.

Es destina un pressupost de 50.000 euros per al 2023

Davant de l’interès d’altres escoles de la ciutat en aquest projecte per enverdir els patis escolars,
la regidoria de Ciutat Verda ha inclòs una partida específica de 50.000 euros en el pressupost
per a l’any 2023. Properament, amb la participació de la regidoria d’Ensenyament, es valoraran
al llarg de l’any les propostes que facin arribar els centres escolars i s’estudiaran quins els són
els patis escolars que més els convé aquestes millores per aplicar-les durant l’hivern del 2023-
24. Després de l’actuació a l’Escola Puigberenguer, pròximament està prevista també una
plantada d’arbres a l’Escola Serra Hunter.

En el marc d’aquesta línia de treball, el novembre passat, l’Ajuntament de Manresa va iniciar  un
projecte per enverdir els entorns escolars, que va consistir en la plantació d’una cinquantena
d’escocells propers a les escoles Bages i Ítaca. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que l’alumnat

http://manresadiari.cat/noticies/detail.php?id=71711


s’ocupi tant de les plantes seves com de les que hi ha a l’espai públic. Aquesta iniciativa pretén
fomentar la corresponsabilitat dels joves  en la cura de l’espai públic i contribuir a educar
l’alumnat en nocions bàsiques d’horticultura i en la importància de les zones verdes en els
espais urbans, pel seu valor ecològic i social.
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L'escola La Serreta de Santpedor comença
el segon trimestre en el nou edifici
Aquest dilluns al matí la comunitat educativa de l'

escola La Serreta

de

Santpedor

, amb més de 200 alumnes d'infantil i primària,

ha estrenat el nou edifici

, que deixa enrere els

barracons

on ha estat situada des dels seus inicis, ara fa 16 anys.

A finals del mes de desembre,

amb les obres ja finalitzades

, la brigada municipal i l'equip del centre van ultimar el trasllat per a poder iniciar el segon
trimestre a les noves instal·lacions. L'alcalde,

Xavier Codina

, i el regidor d'Educació,

Agustí Comas

, han volgut acompanyar famílies, mestres i alumnat en un dia tan especial.

A finals del 2020 el departament d'Educació va iniciar les obres de la nova escola

en uns terrenys cedits per l'

Ajuntament de Santpedor

. El consistori, per la seva banda, també ha urbanitzat el

carrer Pau Casals

, que és l'accés al nou edifici.

Les noves instal·lacions de la Serreta mantindran el centre amb

una sola línia educativa

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107235/escola-la-serreta-de-santpedor-nou-edifici
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/104968/santpedor-finalitza-obres-acces-nova-escola-serreta
https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/94499/arrenquen-treballs-construccio-nova-escola-serreta-santpedor


i compta amb 2.320 metres quadrats i amb una

capacitat de 225 alumnes

distribuïts en dues plantes. L'espai dedicat a

educació infantil

disposa de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem, i a la

planta de primària

hi ha deu aules a més de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes. L'escola també
compta amb una

sala polivalent

amb un escenari i vestidors, una àrea d'administració i consergeria i un espai per a l'

AFA

. 
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Seguiu l’actualitat a través de la nostra 
edició digital www.emporda.info 

AGENDA EMPORDÀ

n El celler Empordàlia de Vilaju-
ïga acull aquest dissabte, a dos 
quarts d’una del migdia, un ma-
ridatge de vins i formatges. L’ac-
tivitat solidària anirà a càrrec de 
l’expert en formatges Toni Gerez, 
cap de sala de restaurant Castell 
de Peralada, que ha estat el pri-

mer cap de sala distingit com a tal 
per la Guia Michelin el novembre 
passat. Gerez també ha treballat 
amb els millors xefs com és el cas 
de Paco Pérez, Ferran Adrià en la 
seva etapa al Bulli, i Xavier Sagris-
tà, entre altres. 

En aquesta ocasió, l’expert  
presentarà quinze formatges, 

maridats amb els vins d’Empor-
dàlia. El preu de l’activitat és de 
50 euros per persona i la recapta-
ció íntegra anirà en benefici de 
We Love Uganda, associació sen-
se ànim de lucre, ubicada a l’Em-
pordà, que lluita contra les desi-
gualtats i treballa per l’educació 
dels infants a Uganda.

C.V.B. VILAJUÏGA

Empordàlia i Toni Gerez se sumen al projecte 
amb un maridatge solidari de vins i formatges 

Toni Gerez és cap de sala del restaurant Castell de Peralada. CASTELL DE PERALADA

n Ara fa un any van tornar a obrir 
les escoles a Uganda després de 
dos anys d’aturada pel coronavi-
rus. Aquesta pausa llarga ha tingut 
conseqüències importants al país, 
en l’economia de moltes famílies i 
en la situació dels infants. Alesho-
res, l’associació empordanesa We 
Love Uganda va decidir iniciar un 
nou projecte de beques d’educa-
ció: vuit nenes van començar l’ins-
titut i dotze nens la primària amb 
les taxes pagades a través d’aques-
tes beques. Tots ells pertanyen a fa-
mílies vulnerables d’Entebbe, que 
no podien fer front a les taxes per 
escolaritzar-les el 2022. Els fons per 
aquest projecte i altres que té en 
marxa We Love Uganda són prin-
cipalment amb activitats culturals 
i d’oci, però també compten amb 
la solidaritat d’entitats.  

Dins el camí per aconseguir 
fons, aquest diumenge, a les sis de 
la tarda, se celebra al Teatre El Jar-
dí de Figueres la tercera edició del 
Festival solidari Cantem i ballem 
amb els nens d’Uganda, una troba-
da benèfica contra la pobresa in-
fantil en la qual participaran onze 
escoles de teatre, música i dansa de 
la comarca –Art Dance, El Paller, 
Beat Dance Studio, Escola de dan-
sa Carme Trèmols, Escola de dan-
sa Pilar Sánchez, Escola Mónica 
Lucena i Danny’s de l’Escola Mó-
nica Lucena, Centre d’Estudis Mu-
sicals Pep Ventura, Aula de Piano i 
Cant de Jordi Rubau, Dance Me i 
Acting– amb l’objectiu comú de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats en 
l’educació dels infants d’Uganda. 
El donatiu és de 8 euros  i el total re-
captat es destinarà a pagar les be-
ques d’educació dels vint nens i ne-
nes del projecte. Aquest dia puja-
ran a l’escenari més d’un centenar 
d’alumnes i com cada any es 
comptarà amb un convidat espe-

cial. També se sortejaran diferents 
premis, tots ells productes de l’Em-
pordà. 

L’educació és un dret, remar-
quen des de We Love Uganda, però 
alhora és un refugi per a molts in-

fants que pateixen situacions com 
el treball infantil, violència domès-
tica o abusos de diferents tipus, ex-
plica la presidenta de l’entitat, Sò-
nia Fuentes. Per això han decidit 
dedicar una part important dels 

seus esforços a les beques d’edu-
cació. Muwanga Brian Forest, 
d’Entebbe, s’ha encarregat de bus-
car els infants que, per la situació 
familiar i de pobresa, no podien ac-
cedir als estudis. Al país hi ha esco-

les públiques, però el 80% són pri-
vades i a les públiques arriben a ha-
ver-hi cent nens per aula. Brian 
afirma que tornar a l’escola també 
«els garanteix tres àpats al dia quan 
la majoria de famílies en fan un».  

We Love Uganda treballa en al-
tres projectes. Durant el 2021 es va 
crear un espai d’acollida per a nens 
del carrer on passar part de la jor-
nada i disposar d’un àpat. Entre els 
seus somnis hi ha el de ser balla-
rins. Per això se’ls va facilitar un 
professor que els va donar classes 
de ball. Durant el Festival de diu-
menge, es podrà veure coreografi-
es treballades conjuntament entre 
alumnes de dansa de Figueres  i els 
infants d’Uganda. 

D’altra banda, el Museu del Jo-
guet de Figueres té previst a curt 
termini fer una exposició amb una 
selecció de dibuixos de nens 
d’Uganda que van participar en un 
projecte per conèixer el museu i les 
seves joguines. Durant un viatge de 
seguiment de les beques d’educa-
ció, membres de l’entitat van expli-
car als infants què era el Museu del 
Joguet a través de vídeos, imatges i 
pòsters. Se’ls van facilitar postals 
de joguines del museu com l’osset 
Marquina de Salvador Dalí. Cada 
un dels petits va escollir la postal 
amb la joguina que més els agra-
dava i la va reproduir en un dibuix 
amb el material facilitat. La jorna-
da va servir també per conèixer el 
món de les joguines tradicionals 
del país com les pilotes creades 
amb bosses de plàstic o les nines 
de drap i  la comunitat va cedir per 
al museu un instrument tradicio-
nal, una Kalimba. A banda 
d’aquests dibuixos, a l’exposició 
també hi haurà cartes que s’han in-
tercanviat amb estudiants de l’ins-
titut Ramon Muntaner dins un 
projecte engegat ara fa dos anys per 
les professores de castellà i anglès.

Infants empordanesos canten i ballen  
per garantir l’educació de nens d’Uganda
u Onze escoles de teatre, música i dansa participen en el festival solidari que We Love Uganda fa diumenge a Figueres 
uEl Museu del Joguet exposarà una selecció de dibuixos i cartes que han intercanviat amb estudiants del Muntaner

CRISTINA VILÀ BARTIS. FIGUERES

Les dues responsables de l’associació amb infants d’Uganda mostrant les seves creacions. WE LOVE UGANDA

Alguns dels infants participants del festival celebrat l’any passat al Teatre de Figueres. TRAMUNTANA TV
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La concertada en Cataluña, en caída libre -
Éxito Educativo
La baja natalidad, la COVID y un cambio de pensamiento en la sociedad, con unos padres más
favorables a la educación pública explican un cambio de tendencia que en los últimos años ha
llevado al cambio de régimen a más de veinte centros concertados en Cataluña a los que no
les salían las cuentas.

En ÉXITO EDUCATIVO, en 2021, ya analizamos la situación en una pieza que titulamos ‘La
escuela concertada en Cataluña: crónica de una muerte anunciada’.

Ya entonces, la Fundació de Escoles Cristianes, que representan a cerca de 400 escuelas
concertadas cristianas en Cataluña, hablaba de ‘tormenta perfecta’, el resultado de las
circunstancias antes mencionadas trufado de un novedoso espíritu republicano en un gobierno,
el catalán, que durante décadas fue centrista, conservador y liberal de la mano de Jordi Pujol y
su desparecida CiU.

En este contexto, la última jugada la hizo el Gobierno catalán antes de las últimas Navidades, al
aprobar la integración en su red pública de tres nuevos colegios, hasta ese momento
concertados, dos de ellos, y uno de titularidad municipal.

La comunidad que más se caracterizó por una educación privada y concertada,
mayoritariamente de raíz católica, por efecto del desembarco de instituciones francesas, dada su
proximidad geográfica, va camino de convertirse en una región futuro paradigma de la escuela
pública.

El último acuerdo crea administrativamente dos institutos escuela y un instituto por integración
en la red pública de la Generalitat de Cataluña. Concretamente, se trata del Instituto Escuela
Proyecto de Barcelona (anteriormente Escuela Proyecto, privada concertada), del Instituto
Escuela Maria Miret de l’Hospitalet de Llobregat (antes conocido como Academia Cultura,
privada concertada) y del Instituto Miquel Biada de Mataró (hasta el curso pasado, de
titularidad municipal), que ya habían iniciado su actividad como centros públicos el curso
escolar 2022-2023.

Los tres centros educativos se integraron en la red pública de la Generalitat fruto de un acuerdo
mutuo entre el Departamento de Educación y la titularidad de cada centro.

Esta actuación se regula en el Decreto Ley 10/2019, del procedimiento de integración de centros
educativos en la red de titularidad de la Generalitat, que tiene el objetivo de dar respuesta de
forma urgente a las necesidades de escolarización en una zona determinada, y al mismo
tiempo, fortalecer el sistema público de educación, uno de los objetivos prioritarios del
Govern.

La Generalitat también autorizó al Departamento de Educación la correspondiente ampliación
de la plantilla de personal para atender las necesidades derivadas de la integración de estos
tres centros. En este sentido, se han creado 170,52 dotaciones de personal docente.

El referido decreto autonómico, único hasta la fecha en el territorio nacional, permite el rescate

https://exitoeducativo.net/la-concertada-en-cataluna-en-caida-libre/
https://exitoeducativo.net/la-escuela-concertada-en-cataluna-cronica-de-una-muerte-anunciada/


de centros educativos en dificultades, esto es, apremiados por una asfixia económica que los
hacía inviables, poniendo en riesgo la continuidad de la educación de sus alumnos.

Tres colegios se acogieron a este decreto el curso 2021-2022 y ahora estos otros centros, a los
que hay que sumar un cuarto que lo hizo antes del último acuerdo. Unas 2.600 plazas que han
dejado de ser concertadas y son ahora públicas.
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