
             11.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Cinc vegades més alumnes 
vulnerables que el 2018

2019. La síndica, Esther Giménez-
Salinas, defensa que “s’ha demos-
trat que els municipis que tenen bo-
nes pràctiques i s’ho creuen tenen 
bons resultats”. 

Tot i això, alerta que el nombre 
d’alumnes vulnerables detectats es 
troba molt lluny de la realitat. Men-
tre que a l’inici d’aquest curs la pro-
porció d’alumnes amb dificultats so-
cioeconòmiques detectats no arri-
bava als dos de cada deu, segons l’ín-
dex de risc de pobresa a Catalunya, 
la xifra real d’alumnes en aquesta si-
tuació als centres catalans és d’un 
60%. Entre els factors que hi ha dar-
rere d’aquest infradiagnòstic, se-
gons el Síndic, hi ha una dada preo-
cupant: gairebé la meitat dels muni-
cipis (42%) no han creat les unitats 
de detecció que preveu la llei.  

Reducció de la segregació 
Des que Educació i el Síndic van sig-
nar l’acord per reduir la segregació, 
el nivell d’aquesta discriminació a 
Catalunya s’ha reduït poc més d’un 
15% globalment. Per mesurar la se-
gregació es calcula la proporció 
d’alumnes estrangers que s’haurien 
de canviar de centre per garantir un 
equilibri perfecte entre els centres 
d’un territori. Tenint en compte 
aquest índex, el curs 2018/2019 ca-
lia canviar de centre el 44% d’alum-
nes estrangers de primària i el 35% a 
secundària. Aquest curs, en canvi, la 
proporció per garantir una escola-
rització equilibrada es troba al 36% 

a primària i al 30% a secundària. Tot 
i això, tant el departament com el 
Síndic subratllen que quan es com-
paren centres d’un mateix municipi, 
la reducció arriba al 28%.  

Al podi d’aquesta evolució positi-
va hi ha Matadepera i Sant Joan de 
Vilatorrada, entre d’altres. A l’altre 
cantó de la balança, una tercera part 

dels municipis han vist com el nivell 
de segregació escolar ha augmentat, 
com Viladecavalls o les Franqueses 
del Vallès. Malgrat tot, Cambray as-
segurava que en cinc anys el depar-
tament canviarà “completament” el 
paradigma per disposar de centres 
“amb equivalència” pel que fa a la 
vulnerabilitat de l’alumnat.e

Alumnes de primària a classe en una escola de Sant Joan Despí,  
en una imatge d’arxiu. PAU DE LA CALLE

El Síndic diu que falten unitats de detecció als municipis

EDUCACIÓ

Des que fa gairebé quatre anys el 
Síndic de Greuges i el departament 
d’Educació van signar el Pacte con-
tra la Segregació Escolar a Catalu-
nya (PSEC), la detecció d’alumnes 
amb necessitats educatives especí-
fiques per risc de pobresa i exclusió 
social s’ha quintuplicat. En les 
sol·licituds d’inscripció d’I3 del curs 
2018/2019 es detectava un 3,4% 
d’alumnes socialment vulnerables, 
mentre que en el curs 2022/2023 el 
percentatge s’ha enfilat fins al 
17,3%. En el mateix sentit, a secun-
dària la detecció d’alumnat amb 
aquest tipus de dificultats –partint 
de les dades d’inscripció a primer 
d’ESO– ha passat del 3,7% fins al 
19,6% en l’últim curs escolar. “Te-
nim més alumnat vulnerable que 
abans de la pandèmia i el que ja ho 
era, ara ho és més”, admetia el con-
seller d’Educació, Josep Gonzàlez-
Cambray durant la presentació de 
les conclusions davant la comissió 
de seguiment del Pacte. 

Més enllà de fins a quin punt 
aquest increment es pot relacionar 
amb un empitjorament de la situa-
ció econòmica i social de les famíli-
es catalanes, des del Síndic de Greu-
ges es veu l’augment de la detecció 
com un “salt qualitatiu molt signifi-
catiu” pel que fa al compliment dels 
objectius que van establir l’any 

BARCELONA
DIANA SILVA

Espanya repatria les vídues i orfes de jihadistes de Síria
cia, Holanda, Finlàndia, Itàlia, Ir-
landa i Noruega. Una altra espanyo-
la, Lubna Miludi, de Ceuta, es tro-
ba amb el seu fill de 7 anys al camp 
d’Al-Hawl, i encara no ha pogut ser 
repatriada. 

El Daeix va ser un fenomen total-
ment nou i la seva descomposició ha 
deixat dilemes també nous. Les ví-
dues i orfes dels seus combatents 
també són víctimes de la violència i 
el jou jihadista. En el cas de les cri-
atures, la seva condició de víctimes 
és evident, i també el seu dret a estar 
amb les seves mares. I en el cas de les 
dones, és molt difícil establir amb 
precisió com van arribar al procla-
mat califat i quin paper hi van jugar. 
En un reportatge d’El País del 2019 
al camp de refugiats d’Al-Hawl, on 
estaven retingudes, les dones van as-
segurar que havien anat a Síria enga-
nyades pels seus marits, que no ha-
vien jugat cap paper en l’organitza-
ció jihadista i que si no havien aban-
donat el califat quan van poder va 
ser perquè haurien hagut de deixar 
els seus fills. Un dels fills de Martí-

Dones i 
criatures al 
camp d’Al-
Hawl, al nord de 
Síria. CHRIS HUBY / EFE

costa determinar quin rol van tenir 
sense una investigació. S’ha de fer el 
procediment judicial i alhora abor-
dar una situació de trauma: van 
marxar amb els seus marits i tornen 
vídues i amb canalla”. 

Llimbs: legal i humanitari 
Des de la desfeta territorial del Da-
eix, desenes de milers de famílies 
que havien respost a la crida d’Abu 
Bakr al-Baghdadi de poblar el seu 
promès califat van quedar escampa-
des en una terra de ningú entre Síria 
i l’Iraq. Les milícies kurdes es van 
haver de fer càrrec de la seguretat: 
els homes i joves van ser tancats en 
presons i les dones i criatures retin-
gudes en camps de refugiats que 
s’han comparat amb Guantánamo 
per les seves terribles condicions de 
vida i sobretot perquè eren territo-
ris sense llei. “Eren uns llimbs legals 
on els drets dels detinguts, la majo-
ria dones i criatures, no comptaven 
i també uns llimbs socials i humani-
taris. I continua sent insostenible”, 
recorda Vidal.e

DRETS 

El govern espanyol ha decidit final-
ment repatriar dues dones i 13 me-
nors espanyols, vídues i orfes de 
presumptes jihadistes del Daeix 
(acrònim d’Estat Islàmic), que esta-
ven presos en campaments de jiha-
distes al nord de Síria. Es tracta de 
Iolanda Martínez (37) i Luna Fer-
nández (34), totes dues de Madrid, 
els seus fills i quatre menors més or-
fes d’una altra parella espanyola. 
Tots ells van arribar dilluns a la mit-
janit a la base militar de Torrejón de 
Ardoz: les dones han estat detingu-
des i avui hauran de comparèixer a 
l’Audiència Nacional, i els menors 
han quedat al càrrec dels serveis so-
cials de la Comunitat de Madrid. Es-
panya s’havia quedat pràcticament 
sola a la UE en la negativa a repatri-
ar les seves nacionals vídues i orfes 
de l’Estat Islàmic, tal com estableix 
el dret internacional i com ja han fet 
països com Alemanya, Bèlgica, Suè-

BARCELONA
CRISTINA MAS

nez, de 15 anys, està detingut en una 
presó siriana. 

Per a Lurdes Vidal, especialista 
en món àrab: “És una situació com-
plicada, perquè hi ha una doble con-
dició de víctimes i botxins, però que 
segons el dret internacional les ha-
vien de repatriar a totes, encara que 

Advertència 
La síndica 
avisa que  
la xifra real 
d’alumnes en 
situació de risc 
és més gran

Compromís 
Cambray 
assegura que 
en cinc anys 
hi haurà més 
equivalència 
als centres
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El cas de l’informàtic de l’escola 
Pare Manyanet de Sant Andreu 
(Barcelona) castigat per la direcció 
després de desemmascarar un sa-
cerdot pedòfil ha fet un tomb. La 
lupa judicial finalment es posa so-
bre els qui van reprendre el treba-
llador que, tal com va destapar EL 
PERIÓDICO, va ser repudiat, san-
cionat i acomiadat per avisar els 
Mossos després de trobar acciden-
talment 39 gigues d’imatges de 
violacions de menors a l’ordinador 
d’un exprofessor encara en con-
tacte amb alumnes.  

Segons una resolució judicial a 
què ha tingut accés aquest diari, 
l’Audiència de Barcelona ha orde-
nat que s’investigui Josep Maria T., 
director de l’escola Jesús, Maria i 
Josep del districte barceloní, i An-
tonio R., advocat de la congregació 
Pare Manyanet a la qual pertany 
aquest centre concertat per la Ge-
neralitat. Tots dos estan citats el 16 
de gener al Jutjat d’Instrucció nú-
mero 7 de Barcelona com a «in-
vestigats» per un delicte «contra 
l’administració de justícia».  

La resolució judicial, que esti-
ma un recurs presentat per l’ad-
vocada Paula Narbona, que re-
presenta l’informàtic, ordena que 
s’aclareixi si el director i l’advocat 
van assetjar l’empleat i si van 
perpetrar amb les suposades co-
accions i amenaces que hi van 
bolcar un delicte d’obstrucció a la 
justícia o d’encobriment, ha ex-
plicat la lletrada. 

Gir a una situació injusta 

L’informàtic, en lloc de ser reco-
negut per la institució després de 
trobar pornografia infantil a l’or-
dinador del sacerdot –un gest 
que va permetre apartar un pe -
dòfil de 63 anys que com a rector 
d’una parròquia seguia en con-
tacte amb menors–, va ser expe-
dientat, ame naçat amb una que-
rella criminal, apartat de l’esco-

la, forçat a teletreballar i, final-
ment, acomiadat.  

Després de publicar aquest di-
ari el seu cas, l’escola va tancar 
l’expedient sancionador i no va 
presentar cap querella. La notícia 
va indignar el Col·legi Oficial d’En-
ginyeria Tècnica en Informàtica 
de Catalunya (COETIC) i el Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informà-
tica de Catalunya (COEINF), però 
no va alterar la Conselleria d’Edu-
cació, responsable última d’un 
centre concertat.   

A través d’un portaveu, Educa-
ció va assegurar a aquest diari poc 
després de la notícia que investi-
garia els fets. No ho va fer. I trans-
correguts dos anys, ni tan sols ha 
contactat amb l’informàtic per in-
teressar-se pel seu estat.  

«Tot això em va afectar molt. 
Em va destruir l’autoestima i fins 
i tot vaig tenir pensaments de su-
ïcidi. Ara estic molt millor», ex-
plica, després de gairebé dos anys 
de teràpia. «Sembla que les coses 
tornen ara al seu curs», celebra, 
després de saber que la justícia 
investiga el director i l’advocat de 
la congregació.  

L’escola va mostrar ahir la 
«disposició total dels responsables 
de l’escola a col·laborar amb la jus-
tícia» i va confirmar que tant el di-
rector com l’advocat acudiran a 
declarar. El centre insisteix en la 
seva versió que «mai va castigar ni 
va sancionar el tècnic informàtic. 
No es va assetjar mai el treballa-
dor, ni se’l va coaccionar ni se’l va 
amenaçar i ni de bon tros es van 
encobrir delictes». 

Els fets 

L’abril del 2021, l’informàtic es va 
reincorporar després de les vacan-
ces de Setmana Santa al seu lloc de 
treball a l’escola, setmanes des-
prés que l’agència Efe informés de 
la detenció del sacerdot Joaquim C. 
per tinença de pornografia infan-
til. El director Josep Maria T. el va 
cridar al seu despatx quan va arri-
bar al centre. En aquesta conversa, 
segons l’informàtic, el director li 

va recriminar haver perjudicat 
«greument» l’escola amb el seu 
avís als Mossos, el va culpar que la 
notícia provoqués un descens de 
les inscripcions escolars i que això 
comportés que alguns professors 
perdessin la feina. Josep Maria T. 
va finalitzar la reunió remarcant-
li que l’advocat de la congregació, 
Antonio R., li havia obert un expe-
dient informatiu. L’expedient, re-
dactat per l’advocat Antonio. R., 
qualificava els fets protagonitzats 

per l’informàtic com «un atemp-
tat contra els drets a la intimitat, 
privacitat i pròpia imatge del pare 
Joaquim C. de manera injusta i in-
justificada» i afegia que l’actuació 
del tècnic podria ser constitutiva 
del «delicte de revelació de secrets 
tipificada als articles 197 i 199 del 
Codi Penal». L’advocat deixava en 
mans de la direcció del centre les 
mesures cautelars que s’havien 
d’aplicar a l’informàtic per impe-
dir que perjudiqués els membres 
de la comunitat educativa o tornés 
«a cometre fets que podrien ser 
constitutius d’infracció».  

Finalment, anunciava que es 
valoraria fins i tot si procedia in-
terposar una querella contra el 
treballador. El director li va remar-
car que, sense tornar al seu des-
patx, havia de marxar a casa per-
què a partir d’aquell moment tre-
ballaria a distància. Al cap de pocs 
dies, l’informàtic, víctima d’un 
atac d’ansietat, va agafar la baixa 
mèdica. Als cinc mesos, va accep-
tar un acomiadament procedent i 
no ha tornat a tenir contacte amb 
l’escola, que va acabar denunciant.   

Paral·lelament al càstig a l’in-
formàtic, i gràcies al seu avís, els 
Mossos van arrencar una investi-

gació contra el capellà Joaquim C. 
El van arrestar i van analitzar tant 
el contingut de l’ordinador perso-
nal com el del seu telèfon mòbil. 
Un portaveu de l’escola va deixar 
caure després de la detenció que 
les imatges de pornografia infan-
til –1.000 fotografies i 400 vídeos 
localitzats al disc dur– no neces -
 sàriament havien sigut introdu -
ïdes a l’ordinador pel capellà, pro-
pietari del portàtil, sinó que ho 
podia haver fet una tercera perso-
na. I va insinuar fins i tot que podia 
haver sigut el mateix informàtic el 
que va ficar allà el contingut de 
pornografia infantil sense conei-
xement del sacerdot. Però tals 
acusacions es van demostrar ab-
surdes quan els Mossos van trobar 
també 152 arxius de pornografia 
infantil al telèfon mòbil del cape-
llà Joaquim C.  

El sacerdot Joaquim C. havia 
fet classes de religió tant al Pare 
Manyanet de Sant Andreu com al 
de Les Corts. Actualment era el 
rector de la parròquia que es tro-
ba dins del recinte de la primera 
escola, on, a més, residia. La ins-
trucció d’aquesta causa contra el 
sacerdot, de 65 anys, està tanca-
da i pendent de judici. n

L’acomiadament per 
destapar un cas de 
pedofília en un col·le 
de BCN arriba al jutge

L’Audiència cita el director del Pare Manyanet  
i l’advocat del centre per fer fora l’informàtic que  
va trobar porno infantil a l’ordinador d’un sacerdot.

TRIBUNALS

GUILLEM SÁNCHEZ 
Barcelona

Entrada de l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu.

Joan Cortadellas

El tècnic va localitzar 
per atzar imatges de 
violacions de menors 
a l’ordinador  
del capellà  

El centre educatiu 
nega que exercís cap 
tipus d’assetjament 
o coaccions contra 
el treballador
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El consens sobre que la segrega-
ció escolar és un dels grans mals 
del sistema educatiu català a què 
s’ha de posar remei es va aconse-
guir el març del 2019, quan el De-
partament d’Educació i el Síndic 
de Greuges van subscriure el 
Pacte contra la Segregació Esco-
lar a Catalunya (PSEC), al costat 
de les administracions locals i 
membres de la comunitat educa-
tiva i de tot l’arc parlamentari. 
Gairebé quatre anys després d’a -
questa assenyalada data, ahir la 
Síndica de Greuges, Esther Gi-
ménez-Salinas, va  presentar al 
Parlament un informe sobre el 
progrés del decret 11/2021, la 
materialització del pacte, que, tot 
i que evidencia que s’ha avançat, 
no prou ni prou ràpid per qües-
tions clau com que els compro-
misos associats al finançament 
dels centres previstos en el pacte 
no s’han complert. De les 30 me-
sures recollides en el pla, se 
n’han complert vuit. Les 22 res-
tants estan «en procés de com-
pliment», assenyala el resum 
executiu de l’informe, que cele-
bra que s’hagi definit el model, 
però recorda que «queden tres 
quartes parts de la feina per fer».  

L’informe destaca que les 
ajudes previstes al decret enca-
ra no s’han transferit, i que s’ha 
previst fer-ho durant el curs 
2022-2023 només per a l’alum-
nat d’I3 i primer d’ESO. La me -
mòria econòmica del decret in-
dicava que per al curs 2021-
2022 el finançament per escola-
ritzar alumnat amb necessitats 
educatives específiques havia de 
ser de 31,1 milions d’euros en el 
cas dels centres públics, i de 17,5 
milions d’euros en el cas dels 
centres concertats; i el finança-
ment addicional rebut pels cen-
tres concertats ha sigut de 12,0 
milions d’euros, un 31,4% 
menys del previst. 

En l’apartat d’èxits, les mesu-
res desenvolupades des de la fir-
ma del pacte, que es van intensi-
ficar el 2022, han permès reduir 
la segregació escolar a Catalunya 
un 16,4% a primària i un 14,9% a 
secundària, prenent com a re-
ferència l’alumnat d’origen es-

tranger. És a dir, mentre que en el 
curs 2018-2019 perquè hi hagués 
un repartiment equitatiu de l’a -
lumnat faria falta que el 44% de 
l’alumnat d’origen estranger 
canviés de centre a primària, 
aquesta proporció és del 36% ac-
tualment; mentre que a secun -
dària s’ha passat del 35% al 30%. 
Malgrat aquesta tímida dis -
minució global de la segregació 
escolar, la síndica alerta que hi ha 
municipis amb forts desequilibris 
en l’escolarització de l’a lum nat i 
també municipis que han pre-
sentat una evolució negativa. 

Mentre dues terceres parts d’a -
juntaments de més de 5.000 ha-
bitants han reduït els nivells de 
segregació escolar des de l’a -
provació del pacte, hi ha una 
tercera part en què aquests ni-
vells han augmentat.  

L’informe de la síndica indica 
que el principal avanç del des-
plegament del pla és la detecció 
de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques per ra-
ons socioeconòmiques en el 
procés d’admissió de l’alumnat 
d’I3 i de primer d’ESO, que s’ha 
quintuplicat entre els cursos 
2018-2019, tot i que, remarquen 
des de la sindicatura, «encara hi 
ha marge per continuar incre-
mentant la detecció». 

El repte de la matrícula viva 

Quant a les pedres a les sabates 
del pla, un dels camps en els quals 
menys s’ha avançat i que era més 
urgent és en la matrícula viva. 
S’ha reduït la proporció de l’a -
lumnat amb necessitats educati-
ves específiques escolaritzats fo-
ra de termini als centres amb ele-
vada complexitat, però aquesta 
proporció és encara superior al 
30% del total de matrícula viva. 
La proporció de la matrícula viva 

assignada a centres amb elevada 
complexitat ha passat del 40,2% 
en el 2018-2019 al 37,9% del curs 
passat en primària, i del 30,1% al 
29,4% a secundària; una reducció 
encara molt poc significativa. És a 
dir, els alumnes d’origen estran-
ger que van arribant durant el 
curs es continuen concentrant a 

les escoles que ja parteixen d’una 
xifra més elevada d’alumnat di-
vers. Un altre dels assumptes 
pen dents és la revisió dels models 
de zonificació escolar.  

Heterogeneïtat social 

El decret preveu la revisió d’a -
quests models per garantir que 
tenen heterogeneïtat social in-
terna i només un 5,4% dels mu-
nicipis els han modificat des de 
l’aprovació del decret. Hi ha mu-
nicipis a Catalunya amb zones 
que no garanteixen l’heteroge-
neïtat social interna, i també mu-
nicipis grans amb models de zo-
na única que poden no ser ade-
quats per combatre la segregació 
escolar. La tercera part de muni-
cipis grans tenen models de zona 
única i prop d’una desena part de 
municipis tenen zones social-
ment homogènies amb elevada 
complexitat (la segregació esco-
lar és en aquests casos reflex de la 
segregació urbana). Si totes les 
escoles de primària adscrites a un 
institut són d’alta complexitat, 
òbviament aquest institut serà 
d’alta complexitat. 

A Catalunya, en el curs 2021-
2022 hi havia un total de 95 cen-
tres de primària amb més d’un 
50% d’alumnat estranger, quatre 
dels quals amb més del 70%. I a 
secundària, hi ha 12 centres amb 
més d’un 50% d’alumnes es-
trangers, un amb més del 70%. n

Segregació escolar encara per a estona

La falta de finançament llasta el desplegament del decret que hauria d’acabar amb les escoles gueto a Catalunya, 
constata la Síndica de Greuges. Sí que hi ha hagut una millora en la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives.
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De les 30 mesures 
del pla, se n’han 
complert vuit;  
les restants encara 
estan «en procés» 

La matrícula viva 
continua sent un 
dels problemes  
per resoldre en  
el sistema escolar
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La Comissió de Govern, en sessió cele-

brada el 22 de desembre de 2022, ha 
adoptat el següent acord:

 “APROVAR inicialment, de confor-
mitat amb l’article 68.1 a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla espe-
cial urbanístic d’ordenació i d’usos del 
Port Olímpic de Barcelona, d’iniciativa 
municipal. EXPOSAR-LO al públic pel 
termini d’un mes. SOTMETRE’L al Consell 
Municipal per a la seva aprovació defini-
tiva i DONAR-NE compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat.”

D’acord amb l’article 23 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, amb l’article 70 
ter de la Llei Reguladora de les Bases del 
Règim Local i amb l’article 83.2 de la Llei 
del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, la docu-
mentació de l’expedient administratiu de 
referència restarà exposada al públic pel 
termini d’un mes, a través de:

Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/infor-

maciourbanistica/cerca/    
[introduint el número d’expedient que 

figura a aquesta publicació al camp 
“Cerca de planejament”]

Presencialment
Al Departament d’Informació i 

Documentació de la Gerència d’Ecologia 
Urbana, contactant amb Atenció en Línia, 
mitjançant:

h t t p s : / / w 1 0 . b c n . c a t / A P P S / i r s -
consultesWeb/continuar.executant.
do?detall=4689&directo=0

 Dins el termini esmentat, que 
començarà a comptar a partir de l’última 
de les dues publicacions obligatòries 
(al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a un dels diaris de més divul-
gació), podeu examinar-lo i presentar les 
al·legacions que considereu pertinents.

 Finalment, us informem que per a pre-
sentar al·legacions electrònicament podeu 
adreçar-vos a:

https://ajuntament.barcelona.cat/alega-
cionsplanejament

 
Barcelona, 9 de gener de 2023

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès

ANUNCIS OFICIALS
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S
i de verdad velamos por el futuro,
urgen políticas dirigidas a proteger
especialmente a los niños, a los ado-

lescentes, a los hombres, a los padres. De
entre las culturales, las educativas son las
más apremiantes: en Cataluña y en 2021,
el abandono escolar prematuro se cebaba
sobre el 19,4% de los niños, en compara-
ción con el 9,9% de las niñas. Asombra
entonces que, en 2019 y en los centros
catalanes de educación infantil pública
de primer ciclo trabajaran 487 personas,
de las cuales solo un director y un tutor
eran hombres (Perfil del personal docent
del Departament d’Educació). Nuestra es-
cuela es paroxísticamente maternal y ca-
noniza, irónica, el prejuicio de que la pri-

mera infancia es para madres y maestras,
pero padres y maestros están ausentes.
Después de la educación infantil, el dese-
quilibrio escolar se va reduciendo. Y en la
educación universitaria, el predominio
masculino ya solo se da en las carreras de
STEM (por las iniciales, en inglés, de cien-
cia, tecnologías, ingenierías y matemáti-
cas), frente a los estudios deHEAL (inicia-
les en inglés de salud, educación, adminis-
tración y literatura), pues en estas últi-
mas las mujeres sonmayoría. Toca propi-
ciar el acceso femenino a STEMy el regre-
so de los hombres a HEAL. Seguir como
estamos no es una buena política, para
nada.

Los juristas sabemos desde hace bas-

tantes años que, en las oposiciones a judi-
catura, a notariado o a registros triunfan
—merecidamente— más mujeres que
hombres. Cierto: el desequilibrio favora-
ble al poder masculino en la cúspide de
estas profesiones es todavía irrespirable,
tanto como innegable resultará la asime-
tría contraria en el futuro, dentro de una
generación. Pensando en el largo plazo,
quizás hay que reequilibrar los accesos.
¿Cómo hacerlo sin imponer cuotas ni des-
trozar el principio demérito y capacidad?
Richard V. Reeves, autor de Of Boys and
Men (Brookings Institution Press, 2022),
uno de los libros del año que acaba de
finalizar según el semanario The Econo-
mist, propone flexibilizar la carrera esco-
lar de los niños, dándoles más tiempo, un
año más, así como reforzar la formación
profesional invirtiendo más recursos en
ella. Y es que, escribe, el cerebro de los
niños madura más lentamente que el de
las niñas: comparen a dos adolescentes
de distinto sexo a los 15 años de edad.

Luego la testosterona propicia asun-
ción de riesgo y agresividad: la delincuen-
cia, especialmente la violenta, es cosa de
hombres. Y, en consecuencia, lo es tam-
bién la cárcel. En Cataluña y en noviem-
bre de 2022 había 7.716 reclusos, pero so-
lo 482 eran mujeres. En el debate político
y mediático dominante, esta triste reali-
dad tiene una derivada perversa, pues un
sector amplio de la opinión clama por pe-
nas de prisión cada vezmás largas. Buena
parte del credo feminista reclama más y
más represión penal (para los hombres,
pero hay excepciones, como Philippa
Greer, Dismantling Prisons…, LSE, 2022).

La idea, polémica, pero fecunda, es
que para hacer del niño un (buen) hom-
bre, habría que rescatar al hombre mis-
mo como padre y maestro. En algún mo-
mento habrán de aparecer.

Pablo Salvador Coderch es catedrático
emérito de Derecho Civil de la Universitat
Pompeu Fabra.

El plan especial urbanístico
que prepara Barcelona para
dar nuevos usos a los parkings,
públicos o privados, contem-
pla plazas de aparcamiento
subterráneo de rotación que
se usenpara almacenar peque-
ña paquetería (centros de
microdistribución), taquillas
para recoger compras hechas
por internet (incluso comida
refrigerada), cajeros automáti-
cos, máquinas de vending o in-
tercambio de baterías y recar-
ga de vehículos eléctricos. Así
lo explicaron ayer las tenien-
tes de alcalde de Urbanismo y
Movilidad, Janet Sanz, y de
Agenda 2030, Laia Bonet. El
Ayuntamiento quiere que el
plan se apruebe en febrero o
marzo.

“Es un win-win clarísimo
poner estos nuevos usos a dis-
posición de los aparcamientos
de la ciudad”, celebró Bonet,
que también capitanea la estra-
tegiaDUM(DistribuciónUrba-
na de Mercancías) de la ciu-
dad. “Hayque cambiar la cultu-
ra del reparto demercancías a
la recogida en consignas, lo
que contribuirá a liberar espa-
cio público y tráfico”, añadió.
Sanz habló de cómo se puede
pasar “de los aparcamientos
del siglo XX a los del siglo XXI”
y de utilizar el urbanismo para
“pensar en actividades comple-
mentarias en el subsuelo”.

Xavier Ferrer, presidente
del Gremio de Garajes, desta-
có que los equipamientos que
representa evitan que haya co-
ches en la vía pública y asegu-
ró que los nuevos usos libera-
rán aún más espacio. “No to-
dos los aparcamientos se po-
drán adaptar pero para los
que sí puedan hacerlo supon-
drá también una nueva fuente
de ingresos”, señaló. Barcelo-
na tiene620 aparcamientos en-
tre públicos y privados. Sobre
los privados. Ferrer detalló
que, de media, un 70% de las
plazas son de abonados y un
30%, de rotación.

Las medidas pactadas por admi-
nistraciones, sindicatos y fami-
lias para luchar contra la segre-
gación escolar —la alta concen-
tración de alumnos vulnerables
en determinadas escuelas— es-
tán empezando a funcionar, y
los niveles de guetización se han
reducido un 28% en tres años.
Pero la mejora es lenta e insufi-
ciente, según el último informe
de la Síndica de Greuges, Esther
Giménez-Salinas, que destaca
que solo se han completado
ocho de las 30 propuestas que el
Pacto contra la Segregación Es-
colar establece que hay que de-
sarrollar antes de 2024. “El Pac-
to va avanzando, hay una mayor
conciencia del problema y los da-
tos indican una mejora. Pero se
está desplegandomás lentamen-
te de lo que se había estableci-
do”, resume Maria Jesús Larios,
adjunta a la Síndica.

Esta institución ha encabeza-
do la lucha contra la segrega-
ción escolar, especialmente a
raíz de un estudio publicado en
2016 que disparó todas las alar-
mas. Entonces, administracio-
nes y comunidad educativa se
pusieron de acuerdo para elabo-
rar y sellar el Pacto contra la
Segregación Escolar en marzo
de 2019, que recoge 30 actuacio-
nes, desplegadas en 189 medi-
das concretas, a desarrollar en
cinco años tras la firma del
acuerdo. Paralelamente, se creó
una comisión de seguimiento de
este pacto, que se reúne cada
seis meses. Ayer el Parlament
acogió la séptima reunión de di-
cha comisión.

El consejero de Educación,
Josep Gonzàlez-Cambray, admi-
tió que “todavía queda camino
por recorrer”, pero que “los re-
sultados están llegando”. Y fue
más allá asegurando que, gra-
cias al reparto de los alumnos
vulnerables empezando por el
primer curso, “en cuatro o cinco
años cambiará el paradigma de
la segregación escolar”.

Por su parte, la Síndica de
Greuges presentó su informe
que analiza el progreso de im-
plantación de las medidas. En-
tre las iniciativas completadas
están la aprobación del decreto
de admisiones (que inicia el ca-
mino para repartir los alumnos
vulnerables de forma equitati-
va), la aprobación de ayudas eco-
nómicas o el cálculo del coste de
la plaza escolar. La institución
apunta que la pandemia, los
cambios en el Govern o las pró-
rrogas presupuestarias están las-
trando su desarrollo.

Entrando en detalle, el infor-
me recoge que, desde la firma
del Pacto, los niveles de segrega-
ción escolar han bajado un 28%.
Pero no se trata de un descenso
generalizado, ya que en una ter-
cera parte de los municipios con
más de 5.000 habitantes la situa-
ción ha empeorado en estos últi-
mos tres años. También como
aspecto positivo, se ha reducido
el número de centros con más
del 50% de alumnos extranjeros,

pasando de 124 en el curso
2018-19 a 95 tres años después
en primaria, mientras que en se-
cundaria se mantiene estancado
en una docena de centros.

Otro de los avances que se ha
logrado es una mayor detección
de los alumnos vulnerables. Ha-
ce cuatro cursos, el porcentaje
de este colectivo rondaba el 6%,
pero este curso se disparó hasta
el 18%. Y también este curso se

han activado ayudas directas a
la escolarización de estos alum-
nos, por un importe de 384,66
euros para la pública y 988,1 pa-
ra la concertada.

Con todo, la Síndica recuerda
que todavía quedan pendientes
muchas mejoras por aplicar, co-
mo cambiar y diseñar las zonas
educativas de cada municipio
para que sean heterogéneas y re-
cojan centros de diferente grado
de complejidad, con poca o mu-
cha proporción de alumnos vul-
nerables. El informe revela que
solo el 5% de los municipios ha
modificado sus zonas escolares.

Otra de las asignaturas pen-
dientes es el control de la matrí-
cula viva, esto es, los alumnos
que llegan con el curso iniciado,
que acostumbran a tener un per-
fil vulnerable y acaban en escue-
las gueto porque son las que tie-
nen más plazas vacantes. La Ge-
neralitat se comprometió a blin-
dar los centros de mayor com-
plejidad, pero el informe refleja
que esto no ha sido así.

Barcelona
quiere dar
más usos
a los ‘parkings’

La Síndica denuncia la lentitud en
la lucha contra la segregación escolar
Los niveles de guetización se han reducido un 28% en tres años, según un informe

OPINIÓN / PABLO SALVADOR CODERCH

De niño a hombre

C. B., Barcelona

Chaquetas de alumnos del colegio público Reina Violant, en Barcelona. / CARLES RIBAS

IVANNA VALLESPÍN, Barcelona

Solo se ha aplicado
una cuarta parte
de las medidas
establecidas

Uno de los avances
es la detección más
eficaz de alumnos
vulnerables
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La falta de finançament llasta el pla contra
la segregació escolar

El Síndic de Greuges assenyala que «estem en procés,
però queden tres quartes parts de la feina per fer»

El principal avenç del decret és la millora de la detecció
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

El consens sobre que la segregació escolar és un dels grans mals del sistema educatiu català
a què cal posar remei es va aconseguir el març del 2019, quan el Departament d’Educació i el
Síndic de Greuges van subscriure el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
(PSEC), juntament amb les administracions locals i membres de la comunitat educativa i de tot
l’arc parlamentari. Gairebé quatre anys després d’aquella assenyalada data, aquest dimarts la
Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha presentat al Parlament un informe sobre el
progrés del decret 11/2021, la materialització del pacte, que, tot i que evidencia que s’ha
avançat, no prou ni prou ràpid per qüestions clau com que els compromisos associats al
finançament dels centres previstos en el pacte no s’han complert.

Vuit de trenta

De les 30 mesures recollides en el pla, se n’han complert vuit. Les 22 restants estan «en procés
de compliment», assenyala el resum executiu de l’informe, que celebra que s’hagi definit el
model, però recorda que «queden tres quartes parts de la feina per fer».

L’informe fet públic aquest dimarts destaca que les ajudes previstes al decret encara no s’han
transferit, i que s’ha previst fer-ho durant el curs 2022-2023 només per a l’alumnat d’I3 i primer
d’ESO. La memòria econòmica del decret indicava que per al curs 2021-2022 el finançament per
escolaritzar alumnat amb necessitats educatives específiques havia de ser de 31,1 milions
d’euros en el cas dels centres públics, i de 17,5 milions d’euros en el cas dels centres
concertats; i el finançament addicional rebut pels centres concertats ha sigut de 12,0 milions
d’euros, un 31,4% menys del previst.

Els avenços

En l’apartat d’èxits, les mesures desenvolupades des de la firma del pacte, que es van
intensificar el 2022, han permès reduir la segregació escolar a Catalunya un 16,4% a
primària i un 14,9% a secundària, prenent com a referència l’alumnat d’origen estranger. És a
dir, mentre que en el curs 2018-2019 perquè existís un repartiment equitatiu de l’alumnat faria
falta que el 44% de l’alumnat d’origen estranger canviés de centre a primària, aquesta
proporció és del 36% actualment; mentre que a secundària s’ha passat del 35% al 30%.

Malgrat aquesta tímida disminució global de la segregació escolar, la síndica alerta que hi ha
municipis amb forts desequilibris en l’escolarització de l’alumnat i també municipis que han
presentat una evolució negativa. Mentre dues terceres parts d’ajuntaments de més de 5.000

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230110/falta-financament-llasta-pla-segregacio-escolar-sindic-greuges-80898102
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221226/joanot-martorell-garbi-alta-complejidad-centro-elite-pared-pared-esplugues-80308845


habitants han reduït els nivells de segregació escolar des de l’aprovació del pacte, hi ha una
tercera part en què aquests nivells han augmentat.

L’informe de la síndica indica que el principal avenç del desplegament del pla és la detecció de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques en el
procés d’admissió de l’alumnat d’I3 i de primer d’ESO, que s’ha quintuplicat entre els cursos
2018-2019, tot i que, remarquen des de la sindicatura, «encara hi ha marge per continuar
incrementant la detecció».

El repte de la matrícula viva

Quant a les pedres a les sabates del pla, un dels camps en els quals menys s’ha avançat i que
era més urgent és en la matrícula viva. S’ha reduït la proporció de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques escolaritzats fora de termini en els centres amb elevada complexitat,
però aquesta proporció és encara superior al 30% del total de matrícula viva. La proporció de
la matrícula viva assignada a centres amb elevada complexitat ha passat del 40,2% en el 2018-
2019 al 37,9% del curs passat en primària, i del 30,1% al 29,4% a secundària; una reducció
encara molt poc significativa. És a dir, els alumnes d’origen estranger que van arribant
durant el curs es continuen concentrant en les escoles que ja parteixen d’una xifra més elevada
d’alumnat divers.

Notícies relacionades

Un altre dels assumptes pendents és la revisió dels models de zonificació escolar. El decret
preveu la revisió d’aquests models per garantir que tenen heterogeneïtat social interna i
només un 5,4% dels municipis els han modificat des de l’aprovació del decret. Hi ha
municipis a Catalunya amb zones que no garanteixen l’heterogeneïtat social interna, i també
municipis grans amb models de zona única que poden no ser adequats per combatre la
segregació escolar. La tercera part de municipis grans tenen models de zona única i prop d’una
desena part de municipis tenen zones socialment homogènies amb elevada complexitat (la
segregació escolar és en aquests casos reflex de la segregació urbana). Si totes les escoles
de primària adscrites a un institut són d’alta complexitat, òbviament aquest institut serà d’alta
complexitat.

A Catalunya, en el curs 2021-2022 hi havia un total de 95 centres de primària amb més d’un
50% d’alumnat estranger, quatre dels quals amb més del 70%. I a secundària, hi ha 12
centres amb més d’un 50% d’alumnes estrangers, un amb més del 70%.
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La segregació escolar s'ha reduït un 15% a
nivell global i un 28% a nivell intramunicipal
ACN Barcelona - Les mesures desplegades des de la signatura del pacte contra la segregació
escolar el 2019 han permès reduir un 15% els nivells a escala global a Catalunya i més d'un
28% a nivell intramunicipal. Aquesta és una de les principals conclusions del darrer estudi del
Síndic de Greuges, que valora el desplegament de l'acord amb Educació, administracions locals
i membres de la comunitat educativa i de l'arc parlamentari. Tot i la valoració positiva, la
institució assenyala incompliments com l'adequació de la zonificació escolar, el finançament
dels centres i la gestió de la matrícula viva, que continua sent elevada, especialment en centres
de complexitat. De tot plegat se n'ha parlat a la comissió de seguiment del pacte celebrada al
Parlament.

Segons el document, actualment més del 75% de municipis que tenen, com a mínim, dos
centres que imparteixen els mateixos ensenyaments són signataris del pacte. Aquest inclou 30
actuacions i 189 mesures concretes en nou àmbits que Educació i la resta d’agents signataris es
van comprometre a implementar durant els cinc anys posteriors a la seva signatura. Tal com ha
explicat la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas de la trentena de mesures, se n'han
completat 8, i les 22 restants estan en procés de compliment. El pacte es va signar al març del
2019 i en ell es concretava que les mesures s'havien d'assolir en un període de cinc anys.

Si es pren com a referència l'objectiu de tenir tots els municipis internament sense segregació,
des del curs 2018-2019 s'ha aconseguit reduir la segregació escolar interna a escala local un
28,1% a primària i un 28,5% a secundària.

Gímenez - Salinas ha valorat positivament la feina feta, però ha remarcat que cal seguir
treballant per "intensificar" aquests percentatges.

Més enllà de la reducció global, el document assegura que si es pren com a referència l'alumnat
estranger, entre els cursos 2018-2019 i l'actual, la reducció de la segregació ha estat del 16,4%
a primària i del 14,9% a secundària. D'altra banda, si es pren com a referència l'alumnat amb
necessitats educatives específiques, a P3 la reducció ha estat del 32,3% en l'admissió al
sistema educatiu. A escala local, la reducció a P3 ha estat del 57,9%.

Forts desequilibris en alguns municipis

Tot i la disminució general, hi ha municipis amb forts desequilibris en l'escolarització dels
alumnes i d'altres que, tot i el pacte, han registrat una evolució negativa. Així, dues terceres parts
d'ajuntaments de més de 5.000 habitants han reduït els nivells de segregació escolar des de
l'aprovació del pacte però en una tercera part aquests nivells han augmentat. D'altra banda, hi
ha gairebé un 20% de municipis amb elevats desequilibris en l'escolarització a P3.

L'informe explica que s'ha reduït a la meitat, del 40,6% el curs 2018-2019 al 19,3% en l'actual, la
proporció de municipis amb índex de dissimilitud superiors a 0,40 (com més a prop de zero
menys segregació).

Entre els municipis que no registren tendència positiva pel que fa a la segregació hi ha Abrera,
Anglès, Cabrils, les Borges Blanques, Igualada, Masquefa, Pallejà, Pineda de Mar, La Roca del

https://www.lavanguardia.com/vida/20230110/8674141/segregacio-escolar-s-reduit-15-nivell-global-i-28-nivell-intramunicipal.html


Vallès o Sant Pere de Ribes, entre d'altres.

Menys centres amb concentració d'estrangers

L'alumnat estranger ha augmentat a Catalunya. Malgrat això, s'ha reduït el nombre de centres
amb elevada concentració d'aquest alumnat. En general, el curs 2021-2022 95 centres de
primària tenien més d'un 50% d'alumnat estranger -124 abans del pacte-. Això representa el
4,1% del total de centres. L'informe destaca que hi ha quatre on més del 70% dels alumnes són
d'origen estranger. Pel que fa a secundària, hi ha 12 centres amb més d'un 50% d'alumnat
estranger -10 abans del pacte-, l'1% de total. Un d'aquests amb més del 70%.

L'informe també indica com a millora del pacte l'increment de la detecció de l'alumnat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, que ha passat del 3,4% el
curs 2018-2019 al 17,3% el 2022-2023 a P3, i del 3,7% al 19,6% pel que fa a 1r d'ESO. Per això,
l'adequació de la reserva en funció de la detecció ha arribat a prop del 90% aquest curs, quan
abans del pacte era inferior al 50%.

Detectar abans i preveure l'oferta a mitjà termini per reduir sobreoferta

Tot i aquests avenços, l'informe estableix punts d'incompliment i millora als quals la síndica
també s'hi ha referit durant la seva intervenció al Parlament. Entre aquests, evitar que es
repeteixi la detecció tardana de l'alumnat amb necessitats educatives específiques, com va
passar el curs passat, i que es pugui fer la reserva de places amb antelació, per evitar un canvi
en l'oferta que es va presentar a les famílies.

Sobre la detecció, també esmenta la necessitat de millorar-la, ja que hi ha un 33,5% de
municipis de més de 5.000 habitants amb nivells de detecció per sota del 10% a P3 i el 40,5% al
primer curs de secundària. I és que quasi la meitat dels municipis no tenen creades les unitats
de detecció previstes.

Una altra de les millores és reduir l'alumnat amb necessitats educatives específiques
escolaritzat fora de termini als centres amb elevada complexitat, que encara representa més del
30% de la matrícula viva. En concret, el curs 2021-2022 era del 37,9% a primària -40,2% el
2018-2019- i del 29,4% a secundària -30,1% el curs 2018-2019-. L'informe assegura que es
continua incomplint el compromís del pacte de no escolaritzar la matrícula viva d'alumnat amb
necessitats educatives específiques a centres amb elevada complexitat.

Tampoc s'han desplegat instruments establerts al pacte com les taules locals de planificació. En
aquest sentit, el 16,1% dels municipis més gran de 5.000 habitants no en tenen i quasi el 50%
no té oficines municipals d'escolarització.

Millores pendents

Entre les mesures pendents, l'informe també situa que només un 5,4% dels municipis catalans
han modificat les zones educatives i només un 9,2% ha elaborat informes sobre l'impacte del
model de zonificació.

Aquest curs, el 69,3% de municipis de més de 5.000 habitants té un model de zona única amb
diferents centres de primària, mentre que hi ha un 8,5% que tenen un model de zona única amb
un sol centre. A secundària, les proporcions són del 55,7% i del 32,9%, respectivament.



En canvi, gairebé un 10% dels municipis (21 en total) de més de 5.000 habitants tenen zones on
tots els centres tenen elevada complexitat i un 13,7% (29) tenen zones amb més del 75% de
centres amb elevada complexitat pel que fa a primària.  A secundària, un 7,5% de municipis (16)
té zones en què tots els centres tenen elevada complexitat i un 9,4% tenen zones amb més del
75% de centres amb elevada complexitat.

El finançament arriba tard

La institució apunta que tampoc s'han acomplert els compromisos associats al finançament dels
centres previstos en el pacte. Així, critica que els ajuts contemplats per l'escolarització
d'alumnats amb necessitats educatives específiques no s'han transferit, tot i que està previst fer-
ho durant aquest curs. El decret contemplava 31,1 milions d'euros per als centres públics i 17,5
per als concertats. Finalment, el finançament addicional rebut pels centres concertats ha estat de
12 MEUR, un 31,4% menys del previst, segons l'informe.

En línies generals, el Síndic reconeix que des de la signatura del pacte, s'ha incrementat un
103% l'escolarització d'alumnat socialment vulnerable als centres concertats, mentre que el
finançament addicional ho ha fet un 83%.

A més, critica que també hi ha retards en el pagament de subvencions adreçades a finançar les
mesures d'escolarització equilibrada al sector concertat. Posa com a exemple que, l'any passat,
la convocatòria de subvencions per dotar de finançament addicional la concertada es va obrir al
maig i es va resoldre a l'agost, un cop el curs havia finalitzat. Per al Síndic, el retard "posa en
qüestió" l'eficàcia de la subvenció.

Entre les principals recomanacions de l'informe hi ha establir un criteri de renda com a element
central per determinar les necessitats educatives específiques de l'alumnat i desenvolupar
procediments més automatitzats de detecció. També aplicar els instruments per evitar
l'escolarització de la matrícula viva d'aquests alumnes als centres de màxima complexitat i
desplegar amb diligència la convocatòria d'ajuts als centres. L'informe també suggereix revisar
els models de zonificació escolar vigents a cada municipi per tenir en compte la composició
social i fer una programació a mitjà i llarg termini que corregeixi la sobreoferta actual.

Per la seva banda, durant la seva participació a la comissió de seguiment del pacte, el conseller
d’Educació Josep Gonzàlez-Cambray, ha reafirmat el compromís del Govern per combatre la
segregació i ha dit que “l’equitat i la qualitat educatives han de ser dues cares d’una mateixa
moneda”. Ha assegurat que encara queda un llarg camí per recórrer, però ha esmentat alguns
dels avenços que s’han fet en els darrers anys per reduir la segregació. Entre aquests ha
destacat la reducció de ràtios, la gratuïtat de l’escolarització a al darrer any d’escola bressol o
l’increment de l’oferta de places públiques tot i la davallada de la natalitat. Alhora ha recordat
que s’està desplegant el Decret d’Admissió que permet “identificar l’alumnat vulnerable abans
que entri en el sistema educatiu i fer una reserva de places”. Segons Gonzàlez-Cambray, aquest
nou paradigma permetrà “canviar totalment la segregació” en els propers quatre o cinc anys
perquè "les escoles ja no naixeran segregades, hi haurà equivalència i la vulnerabilitat de
l’alumnat deixarà de ser una diferència".

La sessió l'ha obert la vicepresidenta Alba Vergés, que ha insistit en què combatre les
desigualtats i vulnerabilitats a les aules "ha de ser un objectiu de país perquè la segregació
escolar és un element limitador d'oportunitats per l'alumnat".



Mitjà: ccma.cat

Publicat: 10/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 2.566.091
Lectores

Valor: 3.181€

URL: https://www.ccma.cat/324/investiguen-lescola-pare-manya...

Investiguen l'escola Pare Manyanet per
acomiadar el tècnic que va denunciar un
mossèn pedòfil
Un jutge ha citat a declarar el director del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu i l'advocat de la
Congregació dels Germans de la Sagrada Família pel cas de l'informàtic que va denunciar un
capellà pedòfil i posteriorment va ser expedientat.

Segons ha avançat El Periódico, la justícia ha obert una causa contra els responsables del centre
pels delictes d'encobriment, assetjament laboral i obstrucció a la justícia.

El director del col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu està citat a declarar per
l'acomiadament de l'informàtic

39 gigues de material pedòfil

El març de 2021, els Mossos d'Esquadra van detenir un capellà de la Congregació dels Germans
de la Sagrada Família-Pare Manyanet de Barcelona, acusat de tenir a l'ordinador vídeos de
pornografia infantil.

A l'ordinador del capellà s'hi van trobar 39 gigues de material audiovisual de contingut pedòfil
descarregat d'internet. Qui va alertar els Mossos d'Esquadra va ser un tècnic informàtic que
treballava al col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu, on feia classes el detingut.

Segons va explicar la congregació, el religiós havia deixat l'ordinador a l'informàtic perquè no li
funcionava. Quan el tècnic va accedir als fitxers de l'ordinador, va trobar les imatges i ho va
denunciar als Mossos d'Esquadra a través d'un missatge directe a les xarxes socials.

Expedient, teletreball i acomiadament

https://www.ccma.cat/324/investiguen-lescola-pare-manyanet-per-acomiadar-el-tecnic-que-va-denunciar-un-mossen-pedofil/noticia/3205727/
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https://www.ccma.cat/324/detingut-un-rector-de-barcelona-amb-pornografia-infantil-a-lordinador/noticia/3086044/


La congregació va obrir expedient a l'informàtic perquè va considerar que havia atemptat contra
la intimitat, la privacitat i la imatge del religiós "de forma injusta".

A més, se'l va amenaçar amb una querella criminal, se'l va forçar a teletreballar i, finalment, el van
acomiadar. Arran dels fets, el jove ha deixat la professió d'informàtic.

El centre ha assegurat aquest dimarts que no van obrir l'expedient al treballador per la
denúncia als Mossos d'Esquadra, "sinó perquè es va considerar que, al mateix temps que va
presentar la denúncia, havia d'haver-ne informat a la direcció de l'escola".

Arran de la detenció, el col·legi Pare Manyanet va apartar el religiós de les funcions de forma
cautelar. El seu cas està pendent de judici.

https://www.ccma.cat/324/expedienten-linformatic-que-va-trobar-fitxers-pedofils-a-lordinador-dun-capella/noticia/3093321/
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Investiguen l'acomiadament d'un informàtic
que va destapar un cas de pedofília
L’Audiència de Barcelona ha ordenat que s’investigui el director de l’Escola Pare Manyanet de
Sant Andreu i l’advocat de la congregació religiosa per l’acomiadament de l’informàtic que va
destapar un cas de pedofília, segons ha explicat ‘El Periódico’. Segons fonts del centre
educatiu, només l’advocat ha rebut, de moment, la citació judicial, que el convoca el 16 de
gener al Jutjat d’Instrucció número 7 de Barcelona com a investigat per un delicte contra
l’Administració de justícia. Pel que fa al director, no ha rebut encara la notificació ja que es troba
de viatge i espera que en els propers dies se li comuniqui quan haurà d’anar a declarar.

Els fets es remunten al març del 2021, quan l’informàtic va denunciar als Mossos d’Esquadra
que havia trobat pornografia infantil a l’ordinador personal d’un capellà que havia exercit de
professor a l’escola i que seguia vinculat a l’ordre religiós. La denúncia va permetre detenir el
capellà però segons explica ‘El Periódico’ el treballador va patir una crisi d’ansietat a causa del
tracte que va rebre per part de l’escola després de denunciar els fets. L’informàtic afirma que el
van tractar de males maneres, se li va obrir un expedient, se’l va amenaçar d’interposar-li una
querella criminal, se’l va forçar a teletreballar i, finalment, se’l va acomiadar.

Guia de recomanacions sobre violències sexuals a menors per a casals i ludoteques

L’escola nega les acusacions

En declaracions a betevé, un portaveu de l’Escola Pare Manyanet assegura que estan
sorpresos ja que, des que es va rescindir el contracte laboral de l’informàtic, el maig del 2021,
no havien tingut cap altre contacte. L’escola ha assegurat en un comunicat que “mai va
castigar ni sancionar el tècnic informàtic per aquest fet” i també nega haver assetjat el
treballador ni haver fet cap acció amb l’objectiu d’obstruir la justícia o encobrir cap delicte.

Falta de confiança en el treballador

El centre educatiu explica, però, que sí que va obrir un expedient informatiu al treballador
perquè considera que “al mateix temps que va presentar la denúncia, havia d’haver-ne informat
la direcció de l’escola perquè prengués les mesures cautelars pertinents“. A més, van
considerar que la situació havia provocat “problemes de comunicació i desconfiança” i per
això es va demanar al treballador que fes teletreball. Al cap de poc, explica el centre educatiu, el
treballador va presentar un baixa mèdica i com que un cop va obtenir l’alta no es va presentar al
seu lloc de treball es va acordar un acomiadament procedent amb el treballador el maig del
2021.
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Local El Baix Empordà

n La CUP reivindica un nou model 
urbanístic que tingui en compte la 
crisi climàtica i que ajudi a preser-
var, conservar i restaurar el territori. 
Eines com el compliment de la llei 
de protecció del litoral i el conserva-
tori del litoral, en són alguns exem-
ples. Proposa una transició energè-
tica equilibrada cap a les renovables 
que passi per la creació de xarxes de 
consum local. Aquests són alguns 
dels temes que es van posar damunt 
la taula dilluns en l’acte sobre polí-
tica climàtica que la CUP va organit-
zar a Palamós. Un dels objectius de 

la trobada era reflexionar sobre te-
mes com la mobilitat, el turisme o 
l’explotació del territori, que afecten 
directament el Medi Ambient i el 
canvi climàtic. Dani Cornellà, dipu-
tat de la CUP al Parlament de Cata-
lunya. 

La de dilluns va ser la primera 
d’una sèrie de trobades que la CUP 
organitzarà fins al mes d’abril i que 
permetran confeccionar el progra-
ma electoral de la formació. Alexan 
Weltz serà l’alcaldable dels cupaires 
a les eleccions municipals de Pala-
mós. L’acte es va fer a l’antic Punt 
Jove del carrer de Santa Marta i va 
comptar també amb la presència de 
la diputada provincial de la CUP, 
Marta Guillaumes, l’actual regidora 
de la formació a l’Ajuntament de Pa-
lamós, Roser Huete, i de Zeta Figa, 
representant de l’entitat ecologista 
Salvem la Pineda d’en Gori.

La CUP reivindica a Palamós 
un nou model urbanístic que 
ajudi a preservar l’entorn

DdG. PALAMÓS

u La de dilluns va ser la 
primera d’una sèrie de 
trobades que la formació 
organitzarà fins al mes d’abril

n La totalitat dels centres docents 
de Palamós participen en el pro-
grama «Sigues tu. Eines i actius 
per a la salut», que promou l’or-
ganisme de salut pública de la Di-
putació 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, ins-
tituts i altres tipus de centres edu-
catius de la demarcació de Giro-
na. En els ensenyaments obliga-
toris es treballa des de P3 fins a 
quart d’ESO. El desenvolupen do-

cents, personal tècnic de Dipsa-
lut i d’organismes col·laboradors, 
amb el suport de materials didàc-
tics adaptats a cada edat. 

Allò que anomenem habilitats 
per a la vida són destreses psico-
socials com ara la capacitat de re-
soldre 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 decisi-
ons en matèria de salut, i per 
afrontar de manera positiva els 
desafiaments de la vida quotidia-
na. Aquest és l’objectiu del pro-
grama «Sigues tu», que el Dipsa-
lut implanta en 266 centres do-
cents de 111 municipis de la de-
marcació de Girona. Se’n benefi-
cien uns 52.000 alumnes d’infan-
til, primària i secundària.

Les escoles de Palamós 
incorporen un programa 
per treballar el benestar

DdG. PALAMÓS

u La iniciativa la impulsa 
l’organisme de Salut Pública 
de la Diputació de Girona en 
diversos centres de la província

L’àrea de robòtica de la UdG sumarà 
una nova embarcació a Sant Feliu

n La Universitat de Girona (UdG) 
incorporarà una nova embarca-
ció per a la unitat de tecnologia 
submarina dels serveis tècnics de 
recerca. Actualment es disposa 
d’una embarcació de 7 metres 
d’eslora que només permet l’ex-
perimentació amb un robot sub-
marí. Les necessitats dels projec-
tes d’investigació de la universi-
tat, i tendències generals en robò-
tica marina, requereixen la ne-
cessitat de disposar d’una embar-
cació de dimensions més grans, 
que permeti treballar amb flotes 
de robots, i que millori les condi-
cions de treball del personal que 
la utilitzarà, indiquen des de la 
universitat. És per aquest motiu 
que la UdG va sol·licitar i obtenir 
l’ajut per a l’adquisició d’equipa-
ment cientificotècnic correspo-
nent al Subprograma Estatal d’In-
fraestructures de Recerca i Equi-
pament Cientificotècnic. Aquest 
ajut té per objectiu l’adquisició 
d’una embarcació professional ti-
pus monocasc de desplaçament 
amb quilla i amb cabina per la 
operació de robots submarins i 
per la realització d’activitats cien 
tífiques en el mar. Actualment, 
aquesta àrea de la universitat dis-
posa d’una embarcació més peti-
ta, d’uns set metres d’eslora, que 

està amarrada al port de Sant Fe-
liu de Guíxols -on previsiblement 
també s’amarrarà la propera ad-
quisició, gràcies a un acord amb 
Ports de la Generalitat per facili-
tar les tasques de recerca.  

Una necessitat 

El doctor Pedro Ridao Rodríguez, 
catedràtic d’arquitectura i tecno-

logia de computadors, exposa 
que «tenim molts projectes i 
aquest és un equipament de re-
colzament. Al centre de recerca al 
parc científic hi provem els pro-
totips i després els transportem a 
Sant Feliu per provar-los al mar. 
Aquesta nova embarcació ajuda-
rà a la millora i ens aportarà més 
capacitat experimental. Molts 

d’aquests projectes que tenim re-
quereixen fer proves prop del port 
de Sant Feliu però altres requerei-
xen sortir fora. Es porten els vehi-
cles i part de l’equip de recerca. 
Tenim projectes europeus i cada 
un té un objectiu diferent, tots en 
general preveuen demostrar les 
capacitats avançades dels vehi-
cles», manifesta el científic. 

u S’ha iniciat el procés de licitació per adquirir una barca per un import de 507.086 euros

DdG. SANT FELIU DE GUÍXOLS

Imatge d’arxiu de la piscina del Parc Científic de la UdG on es fan les proves de robòtica. MARC MARTÍ

La polica local 
de Palafrugell 
deté a un home 
per venta  
de droga
DdG. PALAFRUGELL

n El diumenge 8 de gener la poli-
cia local de Palafrugell va detenir 
un home quan intentava vendre 
droga al municipi. En aquest cas, 
un veí va trucar a la policia per les 
molèsties que ocasionava un lo-
cal comercial del municipi on s’hi 
feia una festa. Una patrulla es va 
desplaçar fins al lloc dels fets i una 
vegada dins van escoltar com 
algú demanava per telèfon que li 
portessin droga. Això va fer que 
diversos agents vigilessin el local 
a l’espera de trobar el venedor. En 
veure’l, van escorcollar-lo i els 
agents van trobar diversos tipus 
de droga i diners fraccionats a di-
ferents parts del cos. Els agents 
van detenir-lo per un delicte con-
tra la salut pública. 

La policia també va recuperar 
dues bicicletes d’alta gamma que 
havien robat en un garatge del 
municipi. Els agents van rebre la 
denúncia del robatori de les bici-
cletes el dia 1 de gener, després 
que el propietari assegurés que 
algú havia entrat per la força.

Canvi de nom

El meu nom és Paljeet

Kaur Alias Paldeep Kaur

i en endavant vull ser co-

negut com a Paljeet Kaur.

Jo, SILVIA MARTINEZ CARNICERO, Notari de l’Il·lus-
tre Col·legi de Catalunya, amb residència a Girona,
faig constar que en la meva notaria, s’està trami-
tant Acta de declaració d’hereus abintestat de la
senyora MARIA CARMEN BATLLE LAPEDRA, nas-
cuda a Girona el dia 9 de setembre de 1.930, que
va morir a Girona, el dia 1 de desembre de 2.020,
amb domicili al carrer Migdia número 16, 4rt 4 ª
també de Girona, per tal de declarar hereva a la
seva cosina Sra. Mª Dolores Batlle Richard. 

Era filla dels Srs. Lorenzo Batlle Martorell i Maria
Lapedra Ferrés, difunts, va morir en estat de sol-
tera, sense tenir constituïda unió de fet amb una
altra persona, no tenint descendents. 

Tenia una única germana premorta anomenada
Sra. Mª Pilar Batlle Lapedra, que no tenia descen-
dents. 

Els seus avis paterns eren els Srs. Juan Batlle Su-
birós i Emilia Martorell Vilaplana, difunts, i varen
tenir dos fills anomenats Lorenzo Batlle Mar torell
–pare de la causant– i Juan Bautista Batlle Mar-
torell, aquest últim també difunt, deixant una
única filla anomenada Mª Dolores Batlle Richard. 

I els seus avis materns eren els Srs. Pedro Lapedra
Puig i Joaquina Ferrés Casas, difunts, i varen tenir
tres fills anoments Juan, Maria Consolación (o
Consuelo) i Maria Lapedra Ferrés –mare de la cau-
sant–. 

Qui pugui tenir algun dret en aquesta successió es
pot adreçar a la meva notaria situada a la Ctra.
Barcelona número 3 1r de Girona i oferir infor mació
o oposar-s’hi a la pretensió compresa en el present
escrit i presentar al·legacions o aportar documents
o altres elements de judici que puguin ser d’interès
a la citada tramitació, dins el termini d’un mes a
contar des del dia de la publicació, en el seu cas,
de l’última exposició de l’anunci. 

Girona, vint-i-set de Desembre de dos mil vint i-
dos. 

SILVIA MARTINEZ CARNICERO. Notari de Girona. 
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L’Ajuntament de Palamós
no vol que el Departament
d’Educació instal·li el curs
vinent barracons per po-
der fer front a la incorpo-
ració de nous alumnes de
secundària. Amb aquest
objectiu, i segons l’alcalde,
Lluís Puig, el govern està
“explorant alternatives
dins del mateix centre, co-
sa que representaria una
oportunitat per recuperar
amb finalitats educatives
espais ja preexistents i
que tenen actualment al-
tres usos”. En aquest sen-
tit, l’escola pública Vila-ro-
mà ja disposava de mòduls
destinats a infantil i pri-
mària i el que es busca és
optimitzar els espais.

Maria Puig, primera ti-
nenta d’alcalde, va expli-
car al programa Pregun-
tes, de Ràdio Palamós:
“Estem treballant inten-
sament amb l’escola per-
què el curs comença al se-
tembre amb tots els espais
que necessita l’etapa de se-
cundària i que ho faci sen-
se barracons”, afegint-hi
que “paral·lelament hi fa-

ran falta diners; volem
parlar amb l’escola per fer
un projecte”. De fet, la so-
lució definitiva que reque-
reix l’institut escola Vila-
romà és la construcció
d’un edifici nou per als en-
senyaments d’ESO.

Critiques del PSC
El Partit dels Socialistes

de Catalunya de les co-
marques gironines ha po-
sat entre les condicions
per pactar amb Esquerra
Republicana el pressupost
de la Generalitat per al
2023 que s’habiliti una
partida important per
abordar la construcció
d’aquest nou edifici per als
ensenyaments d’ESO. Les

propostes dels socialistes
sumen un total de 80 mi-
lions d’euros, i inclouen un
seguit de projectes que
afecten el municipi de Pa-
lamós. I, en aquesta línia,
destaca una partida d’un
milió d’euros per a la cons-
trucció d’un nou edifici de
secundària a l’institut es-
cola Vila-romà. La regido-

ra del PSC, a l’oposició a
l’Ajuntament de Palamós,
s’ha mostrat crítica i, se-
gons ha afirmat a Ràdio
Palamós: “No entenem
com s’ha estat tan agosa-
rat per muntar un sistema
educatiu de secundària en
un centre que no disposa-
va de prou espai per tirar-
ho endavant.”

Aquest és el tercer curs
en què funciona l’institut
escola i, fins ara, els espais
per encabir els alumnes de
secundària s’han trobat a
l’edifici antic, que en el seu
moment va ser transfor-
mat en l’Aula d’Aprenen-
tatge Municipal. Això ha
obligat a traslladar alguns
serveis d’aquest equipa-
ment. L’últim, el Servei
Municipal de Català, ara
situat al carrer d’Orient.
Palamós feia anys que de-
manava a la Generalitat
poder disposar d’un insti-
tut escola. Una de les con-
dicions era que aquest no
es podia fer amb barra-
cons i disposar d’un edifici
al centre Vila-romà va ser
una oportunitat. Els insti-
tuts escola són un nou pa-
radigma organitzatiu en
l’escola pública a través
del qual es vol impulsar la
transformació educativa a
Catalunya. Aquest model
dona resposta a un punt
del sistema educatiu: la
necessitat de continuïtat i
coherència educativa en-
tre l’educació infantil i pri-
mària i l’educació secun-
dària obligatòria amb l’ob-
jectiu d’assolir l’èxit edu-
catiu de tot l’alumnat i
combatre la segregació es-
colar. ■

ERC de Palamós no vol
barracons a l’IES Escola
a S’exploren alternatives dins del mateix centre per aconseguir per al curs vinent tots els espais
a El PSC gironí posa condicions al pressupost de la Generalitat per tenir dotació per a un nou edifici

Joan Trillas
PALAMÓS

“Estem treballant
intensament amb
l’escola per tenir tot
el que fa falta per a
l’etapa de secundària”
Maria Puig
PRIMERA TINENTA D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS (ERC)

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

La frase

L’antic edifici de l’escola pública Vila-romà, on hi ha l’IES Escola ■ JOAN TRILLAS

L’empresa Nylstar de Bla-
nes va comunicar ahir als
sindicats amb representa-
ció al comitè d’empresa
que retira l’ERO per aco-
miadar els 24 treballadors
que preveia, segons ha
confirmat l’ACN. Els tre-
balladors asseguren que
no tenen més informació
que aquest pas enrere per
part de l’empresa, però
preveuen aconseguir més
informació a partir

d’aquest dimecres al matí,
quan havien de trobar-se
per negociar l’ERO. Con-
fien que en aquesta troba-
da veuran que hi ha la reti-
rada de l’expedient i espe-
ren conèixer-ne més de-
talls. L’empresa havia
plantejat aquest ERO a
mitjan desembre per la
“complicada situació” que
vivia el sector industrial
que la crisi energètica ha-
via agreujat.

L’empresa pretenia
acomiadar el 29% de la
plantilla, que actualment
és de 84 treballadors. Els
sindicats van començar
aquesta setmana una
campanya per pressionar
l’empresa perquè canviés
de posicionament o convo-

carien mobilitzacions en
contra de la direcció. De
fet, el comitè d’empresa
criticava que en cap mo-
ment no s’havien mostrat
favorables a canviar i que
tots els treballadors afec-
tats per l’expedient eren
personal directe de pro-
ducció. A més, els sindi-
cats lamentaven que en
cap moment s’haguessin
argumentat els motius
que obligaven la direcció a
acomiadar els treballa-
dors.

De fet, els membres del
comitè d’empresa han car-
regat contra el model em-
presarial que persegueix
el principal accionista de
l’empresa des del 2016.
Des d’aquell moment no-

més s’estan produint unes
60 tones de fil al mes, ja
que es tracta d’un mate-
rial molt tècnic amb un alt
valor afegit. Per als treba-
lladors això implica un vo-
lum de treball molt baix a
causa de l’especialització,
que no produeix llocs de
treball. De fet, el 2015 la
Nylstyar de Blanes produ-

ïa 1.300 tones de fil al mes
i tenia una plantilla de més
de 200 treballadors. Amb
el canvi de model produc-
tiu, aquesta situació es va
capgirar fins a la situació
actual. Per la seva banda,
el principal accionista de
l’empresa responia al co-
mitè d’empresa que l’espe-
cialització és “l’única sor-

tida” de la factoria perquè
genera “un valor afegit”.
L’empresari atribueix la
situació actual de la fàbri-
ca a la crisi energètica. La
producció de la fàbrica es-
tà aturada des de fa més
d’un mes i els sindicats
han denunciat que al llarg
del desembre s’han produ-
ït diversos talls de gas. ■

a Els sindicats no
tenen més informació
que aquest pas enrere
de l’empresa

Nylstar de Blanes retira
l’ERO de 24 treballadors

J.T.
BLANES

Dos operaris a les instal·lacions de la fàbrica Nylstar, a Blanes ■ XAVIER PI
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L’Ajuntament de Figueres prepara la
licitació del projecte de l’escola Carme
Guasch - Empordà
Per avançar en el procediment, el passat dimarts es va celebrar un ple extraordinari per resoldre
una reclamació contra l’aprovació provisional dels pressupost municipal pel 2023. Va ser
cursada per l’exregidor Alfons Romero amb el suport del també exregidor Josep Fernández i el
president de l’AVV de l’Olivar Gran, Carlos Martín. La reclamació feia referència a la partida
econòmica que el consistori destina a l’inici de la construcció de l’escola, una inversió de
2.125.000 euros.

La reclamació demanava que se suspengués aquesta partida perquè «en aquests moments hi
ha interposat un recurs a la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la modificació puntual del Pla general
d’ordenació de la zona urbana de Figueres on es preveu ubicar la construcció del centre
educatiu esmentat». En el seu moment, Romero va ser l’únic ciutadà que va presentar
al·legacions al projecte, argumentant, entre altres aspectes, que els terrenys que es volien
utilitzar no estaven tipificats com a espai per a equipaments públics, que la modificació
urbanística afectava la disponibilitat de zones verdes i que la construcció de l’escola alterava la
distribució de centres docents de la ciutat.

El plenari va acordar «inadmetre» l’ajornament i va donar llum verd a l’aprovació definitiva del
pressupost del 2023 amb els vots favorables dels grups del Govern, l’abstenció de Junts i No
adscrits i el vot en contra de Ciutadans. Jordi Masquef va tornar a referir-se a l’informe
d’intervenció que posa en dubte els ingressos previstos. Carles Arbolí va interpel·lar l’alcaldessa
sobre els passos que hauria de seguir l’Ajuntament en cas que la sentència del TSJC fos
desfavorable. Agnès Lladó ha fet èmfasi en el fet que «no s’han demanat mesures cautelars» i
que el projecte continuarà amb la licitació.

Concentració de centres a l’Olivar

L’escola Carme Guasch i Darné treballa en barracons prefabricats des de l’any 2004. La
Generalitat ha construït escoles noves a Catalunya que feia menys anys que estaven en espais
provisionals. A Figueres, la intenció dels anteriors governs de CiU de fer-la a l’antiga presó va
topar amb la poca predisposició inversora d’educació. L’actual govern quadripartit va apostar per
deixar l’escola on és ara, però aquest fet també va obrir un segon debat per la concentració de
centres en un mateix barri, on ja hi ha les escoles Joaquim Cusí, l’Amistat i l’institut Olivar
Gran.

https://www.emporda.info/comarca/2023/01/11/l-ajuntament-figueres-prepara-licitacio-80938381.html
https://www.emporda.info/tags/jordi-masquef/
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Es reprenen les visites escolars a
l'Ajuntament de Manresa
L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Ensenyament i Universitats, ha reprès les
visites guiades de grups d’alumnes de primària a l’edifici consistorial principal. Es tracta d’una
iniciativa que ja se celebrava fins a l’any 2020, però que va deixar de fer-se amb l’arribada de la
pandèmia. Ara, amb l’arrencada del 2023, s’ha recuperat, amb l’objectiu de donar a conèixer el
consistori als nens i nenes per tal que el vegin com una institució propera i responsable dels
afers col·lectius, tot posant èmfasi en el seu caràcter democràtic.

Les visites escolars han començat avui amb dos grups d’alumnes de primària de l’Escola Flama.
L’activitat, conduïda per monitors i monitores, consisteix en un recorregut per les instal·lacions
de l’Ajuntament, amb explicacions sobre el funcionament intern del consistori, la seva història i
posant èmfasi en la funció representativa de la ciutadania.

La visita guiada, d’una hora i quart de durada, comença al mig de la plaça Major, on es divulga
la història de la plaça i de l’edifici consistorial municipal, alhora que es repassa el significat
d’elements com l’escut municipal. Seguidament, continua al porxo de l’Ajuntament i al pati
interior, on s’explica el funcionament intern municipal i les diferents àrees i serveis del consistori.

Posteriorment, el grup accedeix a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres, a la Sala de
Columnes i al Saló de Sessions, seu de la democràcia municipal i que acull els actes de més
solemnitat. Al Saló de Sessions, l’alumnat ha estat rebut per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy
Guàrdia, que ha explicat el funcionament dels plens municipals i ha respost les preguntes sobre
la ciutat que li han adreçat els infants.

L’activitat s’adreça preferentment als cursos de tercer i quart d’educació primària, però pot
adaptar-se a altres nivells educatius. Els objectius són apropar la institució municipal a l’alumnat
per tal que la vegin com una instància propera i responsable dels afers de la col·lectivitat, així
com un espai on es pot generar un marc de solidaritat i comprensió davant dels problemes i
necessitats de la comunitat més propera.

La iniciativa tracta també de facilitar que els alumnes coneguin de primera mà quins serveis
s’ofereixen des de l’Ajuntament i com funciona internament, tot posant especial èmfasi en el seu
caràcter democràtic. A més, l’activitat és una via més per afavorir la participació ciutadana, en
aquest cas dels sectors més joves.

L’activitat es farà setmanalment i continuarà dimarts vinent, 17 de gener, amb la visita d’alumnes
de l’Escola Muntanya del Drac.

https://laciutat.cat/laciutat-de-catalunya-central/visites-escolars-ajuntament-manresa
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En el camp educatiu s’ha 
instal·lat la preocupació, 
justificada i que la pandè-
mia ha fet més aguda, 
pels problemes en l’ad-

quisició de coneixements. Les últi-
mes dades de les proves de compe-
tències bàsiques, amb caigudes gene-
rals en matemàtiques, català i anglès, 
han acabat de fer saltar les alarmes, 
tot i que el problema ve de lluny. És 
un debat complicat, una de les potes 
del qual –potser la més relle-
vant– té a veure amb el nivell 
sociocultural de les famílies 
i, per tant, amb el suport, o 
no, que reben els alumnes. 
És molt diferent que un noi o 
noia rebi atenció i seguiment 
a casa, amb llibres i pares que 
llegeixin, i amb possibilitat 
d’accés a activitats extraescolars o de 
reforç, que infants que no tinguin tot 
aquest coixí i entorn familiar. Si en 
un centre predominen les famílies 
per a les quals la prioritat és arribar 
a final de mes, i la resta –inclosa 
l’educació dels fills– queda en un se-
gon pla, es fa molt difícil apujar el llis-
tó per al conjunt dels alumnes. En 
aquest cas, resulta peremptori refor-
çar l’equip de mestres i de personal 

de suport per intentar corregir 
aquesta desigualtat de sortida. De fet, 
cada cop és més clar que el nivell va 
per barris: els centres d’alta comple-
xitat o vulnerabilitat són els que em-
penyen cap avall el nivell general. 

En aquest sentit, el de les desi-
gualtats de base, la situació ha empit-
jorat. Des que fa gairebé quatre anys 
el Síndic de Greuges i el departament 
d’Educació van signar el Pacte con-
tra la Segregació Escolar a Catalu-

nya, la detecció d’alumnes amb ne-
cessitats educatives específiques per 
risc de pobresa i exclusió social s’ha 
quintuplicat. En la inscripció a in-
fantil 3, s’ha passat d’un 3,4% el curs 
2018/2019 a un 17,3% aquest curs. 
Com sempre passa amb aquest tipus 
de dades, pot ser que s’hagi avançat 
en la detecció de casos o que hagi em-
pitjorat la situació socioeconòmica 
general de les famílies. Segurament 

és una combinació de les dues coses. 
Ara bé, tal com denuncia la mateixa 
síndica Esther Giménez-Salinas, gai-
rebé la meitat dels municipis cata-
lans (42%) no ha creat les unitats de 
detecció que, des de fa un any i mig, 
preveu la llei.  

La realitat, en qualsevol cas, és 
preocupant. A més de la detecció i del 
necessari reforçament dels centres 
d’alta complexitat, també cal conso-
lidar les polítiques de distribució 

equitativa dels alumnes per 
evitar escoles gueto. En 
aquest punt s’ha millorat 
una mica, però encara hi ha 
molt camí a fer. El curs 
2018/2019 calia canviar de 
centre el 44% d’alumnes es-
trangers de primària i el 35% 
de secundària. Aquest curs, 

en canvi, la proporció per garantir 
una escolarització equilibrada es tro-
ba al 36% a primària i al 30% a secun-
dària. En aquest punt, la feina dels 
municipis torna a ser crucial, i també 
els ajuts públics als centres, tant pú-
blics com concertats, que incloguin 
alumnes vulnerables. La lluita contra 
la segregació escolar continua sent 
un element crucial per contribuir a 
remuntar el nivell de coneixements.

Pobresa i nivell escolar,  
vasos comunicants

L’EDITORIAL

La lluita contra la segregació 
escolar continua sent un element 
crucial per contribuir a remuntar  

el nivell de coneixements

El fentanil és 50 vegades més potent que 
l’heroïna. Mata 100.000 estatunidencs 
cada any: més morts que per accident de 
trànsit, suïcidi o arma de foc. I no para 
d’arribar-ne, via càrtels mexicans. P. 08

S’agreuja l’epidèmia dels 
opiacis als Estats Units

Tim Martin, propietari de la cadena de 
pubs JD Wetherspoon, lloava les virtuts 
del Brexit fa tres anys a l’ARA. L’escas-
setat d’ous al Regne Unit l’ha portat a 
demanar disculpes per importar-ne. P. 11

Ous europeus per als pubs 
d’un ‘brexiter’ recalcitrant

NO T’HO POTS PERDRE

LES CARES DEL DIA

Ha estat 14 mesos al capdavant 
de l’Institut Català de Finances. 

El seu relleu, de caràcter polític, no 
desmereix una gestió tècnica positi-
va sobretot en dos punts delicats: la 
renúncia a la fitxa bancària (no hi ha 
precedents a Europa d’entitats que 
combinin ajuts amb diners públics i 
captació de dipòsits) i evitar que els 
préstecs a empreses computessin 
com a dèficit de la Generalitat. P. 19

Sevillana de 50 anys, va con-
viure durant una dècada amb 

un marit maltractador. Se’n va sortir, 
amb teràpia, i es considera una su-
pervivent de la violència masclista. 
De fet, amb la fundació que porta el 
seu nom, creada fa 16 anys, treballa 
per reclamar aquesta consideració i 
transformar el dolor i el patiment en 
empatia i experiència. P. 13

Ana Bella Estévez

Jordi Òliva

Supervivent de la Lleva del Bi-
beró, i encara és viu. Als 103 

anys, a més, està escrivint un segon 
llibre sobre la seva experiència. 
“Amb més mala jeia, perquè sé mol-
tes més coses”. Va ser dels pioners en 
el reclutament de nois: a 16 anys el 
1936. Després vindria la detenció, les 
tortures, camps de concentració, sis 
anys de repressió... P. 24-25

Miquel Morera

01 
La nova magistrada del 

Tribunal Constitucional María 
Luisa Segoviano ha dit sobre 
l’autodeterminació que l’alt 
tribunal, d’entrada, no ha de 
rebutjar res i ha d’estudiar el 
que se li presenti. Repassem 

què ha dit històricament el TC 
sobre l’autodeterminació 

 
02 

Portem dies de fresca al matí i 
a la nit, i ara hi ha previsions de 
fred d’hivern per a la setmana 

que ve. Seguiu la Méteo 

I TAMBÉ A L’ARA.CAT
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Pot un mestre ser amic dels seus alumnes? (el cas del mestre X) - El
Diari de l'Educació

GettyImages
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per seguir creixent.

Clica aquí i ajuda'ns!

La primera vegada que vaig veure aquell mestre jove (d’ara en endavant el mestre X) gestionar l’aula vaig pensar “un altre amic dels nens, un altre monitor
de lleure”. No obstant això, el temps al seu costat ens ha donat a tot el claustre una gran lliçó, una lliçó d’humilitat, de tendresa i de professionalitat que he
volgut compartir, doncs considero que hi ha molts mestres X en diferents escoles a qui potser no estem parant prou atenció. I què té d’especial aquest
mestre?, us preguntareu. Doncs coses ben simples, que, no obstant, ho canvien tot.

La naturalesa i la proximitat amb que aquest mestre tracta als nenes i nenes pot, en una primera instància, fer-nos pensar que no es guanyarà el respecte
de l’alumnat, que l’aula serà una disbauxa, que allà tothom farà el que li rota. No és normal veure un mestre agafar als seus alumnes i fer-los una clau de
judo, fer-los pessigolles, abraçar-los quan cal, contestar-los amb allò que l’alumnat en diuen un “zasca”, dedicar una classe sencera a xerrar de temes
diversos (deixant de banda per una estona el currículum), dirigir-se als alumnes amb sobrenoms i acceptar els que li posen a ell, no vetar cap pregunta, ni
cap resposta. Doncs, com bé diu ell, tot això són situacions d’aprenentatge que s’han d’aprofitar.

Quan un entra a la seva aula podria dir que allò és una olla de grills i que allà no s’està treballant: hi ha qui xerra amb el company/a, qui dibuixa en un
paper, qui està a la lluna de València… I no, no el veureu castigar ni renyar ningú per això. Ell va fent. Sí, les primeres impressions poden ser enganyoses,
doncs resulta que aquest mestre jove, que posa pocs límits a l’aula, que deixa que l’alumnat jugui i es comporti lliurement a l’aula, prepara un material
increïble que atrapa a l’alumnat, resulta que finalment acaben tots i totes escoltant-lo perquè és tremendament interessant tot el que diu, resulta que proposa
unes activitats súper motivadores que tots i totes volen fer i compartir a l’aula, resulta que crea unes relacions tan estretes i respectuoses amb les diferents
particularitats de cadascú, que finalment tothom vol formar-ne i participar-hi també.

Aquest mestre jove, que posa pocs límits a l’aula, que deixa que l’alumnat es comporti lliurement, prepara un material increïble i resulta que
finalment tots i totes acaben escoltant-lo i participant en les activitats que proposa

Resulta que pel fet de dir les coses bé, sense enfadar-se ni castigar, a la seva aula desapareixen les etiquetes, veus com aquells/es alumnes que venien
ensopits o amb falta d’autoestima s’animen, s’integren en el grup perquè resulta que ell ha sabut veure-hi quelcom més i els acceptat com tal com són i els
hi ha fet un lloc. Aquest mestre respecta les diferents personalitats com poques vegades he vist, respecta a qui té ganes d’escoltar i a qui no, els dona les
eines per sortir-se’n, oportunitats per repetir avaluacions i exercissis quan no se n’han sortit i així demostrar que ho saben fer. A la seva aula tothom té una
segona i tercera oportunitat, tot i que això li suposi feina extra. Resulta que, al cap i a la fi, l’alumnat se l’estima tant que s’entreguen a l’estudi i al treball, se
l’estimen tant que a l’hora del pati sempre té un cercle de nens i nenes de diferents cursos que el busquen per xerrar; se l’estimen tant, que a final de curs el
director rep correus de les famílies demanant que el proper curs el mestre X segueixi sent el mestre dels seus fills i filles.

Sincerament, mai havia vist un cas semblant a aquest, i sempre he cregut que la meva relació amb l’alumnat era propera. Però aquest mestre jove em va
donar una gran lliçó, una lliçó que encara estic aprenent, però que fa que el meu estar a l’aula sigui més relaxat, més comprensiu, i, per tant, més enriquidor
i gratificant. Ja no temo ser jo a l’aula, ni fer tonteries, ni explicar com em sento o si m’ha passat alguna cosa. Ja no temo les seves preguntes ni les seves
històries, no em cal comportar-me com una profe, parlem de tu a tu i sento la calidesa de tenir-los a prop, de comprendre’ls i de ser compresa, perquè la
comunicació és ara més sincera que mai.

Tant de bo hi hagués més mestres qualificats i amics dels seus alumnes, perquè, al cap i a la fi, és justament aquest tracte el que li obre les portes a tots i
cadascun dels i les alumnes, el que li permet crear un canal real per on transmetre la seva passió per allò que ensenya, el que fa creure a tots i totes que qui
hi ha al davant és un amic que els vol ajudar.

Som l'única entitat sense ànim de lucre del país que fem periodisme. Nosaltres no posarem murs de pagament, però necessitem ser 1000 subscriptors
per seguir creixent.
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