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IMPORTANT: L’ús i la difusió d’aquest dossier està limitat a la persona que l’ha 
rebut. No està permès remetre’l a altres persones o la seva explotació comercial. La 
difusió pública o l’enviament a tercers vulnera la normativa vigent en matèria de 
propietat intel·lectual i pot ser denunciada i sancionada pels organismes públics i 
privats que vetllen pel compliment d’aquesta normativa. La seva vulneració serà 
responsabilitat de la persona que efectuï el reenviament o difusió pública. 
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N
uevo aval judicial 
al bilingüismo: el 
TSJC ordena más 
castellano sin por-
centajes por pri-

mera vez en un nuevo colegio de 
Barcelona. Otro espaldarazo tras 

la sentencia de fi nales de diciem-
bre sobre una alumna del Institu-
to Escuela Londres. Sin embargo 
y a diferencia del caso de hace tres 
semanas –el centro ya aplicaba el 
español de forma cautelar y la Ge-
neralitat buscó revocarlo– el de 
ahora se estrena y se suma a la lis-
ta de escuelas que imparten más 
de una asignatura en castellano de 

Cristina Rubio. BARCELONA

►Por primera vez el tribunal pide que el castellano se extienda a 
otras materias en un centro de Barcelona todavía sin judicializar

El TSJC ordena más 
español sin porcentajes 
en una escuela nueva 

Manifestación de las familias a favor del bilingüismo del pasado mes de septiembre

EFE

ser consideradas como principa-
les». La asociación estaba pen-
diente de este nuevo caso, clave 
para abrir otra vía a las familias 
que quieran solicitar el bilingüis-
mo de forma individualizada y a la 
espera del posicionamiento del 
Tribunal Constitucional sobre la 
sentencia del 25%. 

De hecho, la Justicia ha emitido 
esta resolución al estimar el recur-
so de la familia de un alumno del 
centro, que inicialmente pidió al 
tribunal que ordenara impartir en 
castellano al menos un 25% de las 
horas lectivas, aunque el fallo del 
TSJC no menciona ningún por-
centaje concreto.

La resolución llega después de 
un largo «bloqueo» por parte de la 
Generalitat para no aplicar el cita-
do 25% de español decretado por 
la Justicia. Siguiendo la misma 
doctrina que la sentencia de la 
alumna del Instituto Londres, este 
fallo tumba de nuevo la estrategia 
del Govern para esquivar el bilin-
güismo y que se basa en asegurar 
que la educación no puede estar 
condicionada por porcentajes lin-
güísticos.

Sin embargo, este es el primer 
auto que afecta a un caso nuevo y 
todavía sin judicializar. Hasta el 
momento, la Generalitat había 
logrado paralizar la aplicación del 
25% y retirarlo de aquellos centros 
que lo aplicaban de forma caute-
lar, como el caso de la escuela de 
Canet de Mar. Y el TSJC se vuelve 
a posicionar eludiendo cualquier 
tipo de porcentaje y ordenando a 
impartir «una o varias asignaturas 
principales» en español en la clase 
del menor en cuestión. 

En este sentido, los jueces cons-
tatan que la nueva normativa del 
Govern impide fi jar porcentajes 
de uso de lenguas como hacía su 
sentencia, y recuerdan que el Tri-
bunal Constitucional tiene pen-
diente pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la norma 
catalana.

En este caso, descartan plantear 
una nueva cuestión de inconstitu-

forma individualizada.
Según confirmó la Asamblea 

por una Escuela Bilingüe (AEB), la 
entidad que representa a las fami-
lias desde hace casi una década, el 
colegio en cuestión tiene «un mes» 
para impartir «una o más asigna-
turas» adicionales en español 
«que, por su importancia en el cu-
rrículo y su carga lectiva, puedan 

cionalidad porque no hace refe-
rencia a todo el sistema educativo 
catalán sino a un alumno concre-
to y su derecho a estudiar en cas-
tellano, y exponen que la nueva 
normativa catalana «no desplaza 
completamente al castellano, des-
de el momento en que se contem-
pla su uso educativo y curricular, 
y se garantiza su conocimiento a 
la finalización de la enseñanza 
obligatoria, lo cual puede determi-
nar la adopción de las medidas 
oportunas, ya sea en sede cautelar 
o en la sentencia defi nitiva, para 
garantizar la presencia mínima de 
la lengua castellana».

Consideran que en el centro en 
cuestión donde se aplica la inmer-
sión monolingüe en catalán, exis-
te una presencia «residual» de 
castellano y el auto recoge que la 
enseñanza en español «no apare-
ce garantizada de modo sufi ciente 
en el centro escolar (...), ni tan si-
quiera aparece que puedan cum-
plirse razonablemente los objeti-
vos sobre el uso educativo y 

curricular del castellano fi jados en 
la nueva legislación catalana de 
2022». 

De hecho, la AEB apunta que el 
Constitucional podría seguir la 
misma doctrina sobre el 25% ya 
que autos como estos se basan en 
la «conjunción lingüística» reco-
gida en el Estatuto catalán y tam-
bién en la Carta Magna.

Con este fallo, la 

Justicia se posiciona 

por segunda vez en 

contra de la 

estrategia del Govern

El caso confi rma la 

nueva vía abierta 

para que las familias 

pidan el bilingüismo 

individualizado

Nuevo paso 
del PSC con 
los macro 
proyectos
►Illa acepta un 
compromiso sobre 
El Prat o la B-40  
fuera de las cuentas

El primer secretario del PSC, Sal-
vador Illa, aseguró ayer que su 
partido aceptaría un compromi-
so por parte del Govern fuera de 
los Presupuestos para desenca-
llar proyectos como el macro 
complejo del Hard Rock en el 
Camp de Tarragona, la amplia-
ción del Aeropuerto de El Prat y 
la B-40 en el Vallès (el llamado 
Cuarto Cinturón metropolitano 
de Barcelona).

«Yo quiero que se hagan y quie-
ro que haya un compromiso de 
que esto se tirará adelante. La for-
ma como esto se articule se puede 
aseguró en una entrevista de TV3 
recogida por Europa Press y pre-
guntado por si aceptarían que no 
se incluyeran en las cuentas, sino 
en la ley de acompañamiento.

Después de que la secretaria 
general adjunta y portavoz de 
ERC, Marta Vilalta, asegurara que 
esos proyectos responden a un 
modelo del siglo XX, Illa explicó  
que el PSC apuesta por esas inicia-

tivas porque traerán «prosperi-
dad» a Cataluña, y avisó al Govern 
de que si quieren un acuerdo, ten-
drán que ceder.

Así, el líder de la oposición de-
fendió que las propuestas del PSC 
para los Presupuestos son «un 
todo» con proyectos quecuentan 
con el aval de los territorios afec-
tados y del Parlament.

«Tienen que tomar una deci-
sión», aseguró para trasladar toda 
la presión al Govern al añadir que, 
si Esquerra no está de acuerdo con 
la propuesta de los socialistas, de-

R. B. BARCELONA

berá buscar apoyos en otros gru-
pos para aprobar las cuentas.

Sobre si el PSC se marca un lí-
mite temporal en la negociación, 
dijo que «no» y reiteró que desde 
la última semana de 2022 el PSC 
marcó cuál es su posición en la 
negociación, por lo que cree que 
es el Govern quien debe concretar 
«cuándo habrá Presupuestos y 
cuál es el límite». Illa ha manteni-
do dos encuentros con Aragonès 
para avanzar en los Presupuestos 
y por ahora no tiene ningún otro 
previsto con él. 
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Els estudiants se sumen a la vaga d'ensenyament de gener
La vaga educativa del 25 i 26 de gener suma un suport important, el del Sindicats d’Estudiants, que també s’afegeix a l’aturada que es fa de
manera simultània en l’àmbit sanitari. A través d’un comunicat, ha expressat que la situació de l’educació pública catalana és “insuportable” i
subratlla com a problemes rellevants les aules massificades sense calefacció, la manca de professors i places d’FP i les dificultats per pagar
certes despeses a la universitat.

Vaga d’ensenyament el 25 i 26 de gener

Els sindicats USTEC i CGT fan crida a aturar l’activitat als centres públics

Demanen reduir ràtios i més places d’FP

Els estudiants acusen el govern de mantenir els serveis públics en unes condicions “deplorables”. Entre les reivindicacions del col·lectiu hi ha una
educació pública 100 % gratuïta, de qualitat i en català des d’infantil fins a la universitat, així com una inversió del 7 % del PIB. Volen també un
augment significatiu de les plantilles de professorat per reduir les ràtios a 15 alumnes per aula, més places públiques d’FP, més psicòlegs i
psiquiatres als centre educatius.

La Intersindical també crida a la vaga d’ensenyament

També s’ha sumat a l’aturada del 25 i 26 de gener el sindicat independentista, la Intersindical, el tercer en nombre de delegats. Argumenta la decisió
per “la manca de compromís i de resolució” del Departament d’Educació, a l’hora d’arribar a un acord amb les forces sindicals.

Així mateix, recorda que va desconvocar les vagues i mobilitzacions previstes a principi de curs, justament perquè semblava que s’havia aconseguit
encaminar les negociacions: primer, amb el retorn de l’hora lectiva; i, després, amb la promesa d’un calendari per acordar la resta de punts del
programa reivindicatiu.

La Intersindical posa sobre la taula “la necessitat d’abordar urgentment la situació de la llengua catalana en l’educació” i alerta de les mancances
de la immersió lingüística.

També vaga de metges

Els dies 25 i 26 de gener hi ha convocades simultàniament vagues sanitàries i d’educació. Els metges van decidir arrencar les protestes per demanar
millores laborals i salarials. A l’aturada sanitària, s’hi va afegir l’anunci de la vaga educativa per als mateixos dies, convocada pels sindicats USTEC-
STEs i la CGT, que denuncien l’immobilisme en les negociacions amb el govern.

https://beteve.cat/societat/sindicat-estudiants-vaga-ensenyament-25-26-gener-2023-catalunya/
https://beteve.cat/societat/vaga-ensenyament-25-26-gener-2023/
https://beteve.cat/societat/acord-desconvocada-vaga-ensenyament-setembre-2022/
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Local L’Alt Empordà

n L’Ajuntament de Castelló ha re-
but una subvenció del Departa-
ment de Cultura de la Generali-
tatper a catalogar i digitalitzar 
1.228 fotografies provinents de la 
família de l’advocat Pelai Negre 
Pastell. 

El fons fotogràfic va ingressar a 
l’Arxiu Municipal el passat 
2021per la donació de M. Rosa 
Montañá Gratacós i les germanes 
Corbatón Montañá, hereves de 
l’advocat castelloní Pelai Negre 
Pastell (Castelló d’Empúries 1895 
– Girona 1984). La formalització 
de la donació i la cessió de drets 
de les imatges s’articulà en un se-
guit de pactes en forma de conve-
ni que fou signat el 9 de maig del 
2022. El conjunt abraça una cro-
nologia que va des de mitjans del 
segle XIX fins a la dècada dels cin-
quanta del segle XX. Entre les fo-
tografies trobem cartes de visita, 
instantànies, postals, retrats de 
grup i retrats d’estudi relacionats 
amb les famílies Negre i Pastell i 
el seu cercle social, ent realtres.  

El valor ha permès obtenir la 
subvenció. La digitalització 
d’aquest fons permetrà la consul-
ta i visualització a través del repo-
sitori Arxius en línia facilitant-ne 
la cerca.

Imatges de l’àlbum.

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

Castelló 
digitalitzarà 
el fons fotogràfic 
de la família 
Negre Pastell

DdG. CASTELLÓ D’EMPÚRIES

n Una desena d’Associacions de 
Famílies d’Alumnes (AFA) i Asso-
ciacions de Mares i Pares (AMPA) 
han denunciat  que el Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà els deu 
57.030,35 euros. Es tracta dels 
fons en concepte de beques men-
jador per a les escoles de Borras-
sà, Ordis, Lladó, Avinyonet de 
Puigventós, l’Armentera, Pau, 
Biure, Llers, l’Escala i el Carme 
Guasch de Figueres.  

Les Associacions de Famílies 
d’aquests centres escolars, que 
gestionen de forma indirecte el 
servei de menjador escolar, tenen 
contractada una empresa per fer 
el servei. 

Segons asseguren,  des del mes 
de setembre, a l’inci del curs es-
colar, el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà no els abona les men-
sualitat.  Per tant, segons han in-
format públicament  el deute s’ha 
anat acumulant fins a la xifra de 

més de cinquanta mil euros. 
«L’empresa ho està suportant 
amb recursos propis», lamenten  
en un comunicat les associacions 
de famílies. 

Els afectats asseguren que 
s’han fet tràmits per resoldre la si-
tuació i que «després de moltes 
gestions amb el consell i de ter-
minis de pagament incomplerts», 
estan «indignades» per una situ-
ació que «posa en perill la subsis-
tència d’una empresa familiar a 
qui hem confiat l’alimentació» 
dels seus fills. 

Gestió directa del servei 
A més, les associacions recorden 
que van decidir el curs passat sor-
tir del lot de menjadors del Con-
sell Comarcal de l’Alt Empordà-ja 
per múltiples queixes no resoltes- 
i gestionar forma directa un ser-
vede menjador  que consideren 
«clau per al desenvolupament 
dels més menuts, com és l’ali-
mentació i el temps de lleure del 
migdia». 

Des de la desena d’Associaci-
ons de Famílies d’alumnes, posen 
de manifest que actualment es 
troben en una situació «crítica i 
inexplicable». 

 En aquest sentit han informat 
que «des de la Generalitat ens 
han confirmat que han fet la 
transferència de diners a l’admi-
nistració comarcal perquè faci 
front a aquesta despesa des de fa 
mesos». 

Davant la situació han decidit 
fer pública la situació en la qual 
es troben.  

El Consell ho està investigant 
Fonts del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà han assegurat que 
estan requerint informació a les 
diferents àrees administratives 
implicades per saber el motiu pel 
qual no s’han abonat els paga-
ments  a les associacions tot i que 
fa més d’un mes que estava orde-
nat.

u Alerten que la situació és «crítica» i afecta escoles de Borrassà, Ordis, 
Lladó, Avinyonet, l’Armentera, Pau, Biure, Llers, Figueres i l’Escala

Famílies denuncien que el 
Consell els deu 57.030 € en 
beques de menjador escolar

ACN/DdG. FIGUERES

La Generalitat ha 
comunicat que fa mesos 
va transferir els diners i 
el Consell Comarcal està 
investigant el retard en 
el pagament

Un menjador escolar, en una imatge d’arxiu. ANIOL RESCLOSA

n La Generalitat ha donat llum 
verda a la candidatura de la Festa 
de la Sal a Patrimoni de la Unes-
co. El Consell Assessor del Patri-
moni Cultural Català ha informat 
favorablement, per unanimitat,  
la proposta de candidatura de la 
Festa de la Sal de l’Escala al Regis-
tre de Bones Pràctiques de Salva-
guarda del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la UNESCO. Ara 
passa a mans del ministeri de 
Cultura de l’Estat, que és qui for-

malment ha de trametre la peti-
ció a la Unesco. «Aquest és un pas 
més endavant, després que 
l’Ajuntament de l’Escala iniciés el 
2019 els tràmits pel reconeixe-
ment de la Festa de la Sal com a 
Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat i esperem que acabi 
aconseguint-se», remarca el regi-
dor de Patrimoni Històric i Cultu-
ral, Martí Guinart. La Festa de la 
Sal va néixer el 1997, per comme-
morar el III centenari de la cons-
trucció de l’Alfolí de la Sal.

La Festa de la Sal de l’Escala 
optarà a ser declarada 
Patrimoni de la Unesco
DdG. L’ESCALA

Un mort i un  
ferit crític en un 
incendi en un  
pis a Figueres

DDG. FIGUERES

n Un incendi en un pis del carrer 
de l’Àngel de Figueres va provo-
car ahir una victíma mortal per 
inhalació de fum, així com va dei-
xar en estat crític una segona per-
sona que va ser traslladada im-
mediatament a l’hospital barce-
loní de la Vall d’Hebron amb im-
portants cremades. Els Bombers 
treballaven a l’hora de tancar 
aquesta edició per apagar l’incen-
di en un habitatge del carrer de 
l’Àngel, a tocar de l’avinguda Sal-
vador Dalí, després d’haver rebut 
un avís cap a les deu de la nit.

PELLS VIM S.A.

Anuncio de reducción de capital y simultánea transformación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 14 de la Ley

sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que en la Junta General de

accionistas de la sociedad «Pells Vim, Sociedad Anónima», celebrada con carácter extraordinario y universal

el día 29 de diciembre de 2022, se acordó por unanimidad, entre otros acuerdos, el de efectuar una reducción

de capital social y simultánea transformación de la sociedad en los términos siguientes:

- Reducir el capital social, con la finalidad de la devolución de aportaciones a un accionista, en un importe de

45.075 euros, mediante la amortización de 750 acciones, titularidad de Juan Vim Bosch, de 60,10 euros de

valor nominal cada una de ellas, cuya valoración total a recibir asciende a 852.014,17 euros, mediante adju-

dicaciones dinerarias y no dinerarias.

Con motivo del acuerdo de reducción de capital de la sociedad, el nuevo capital social pasará a estar repre-

sentado por 750 acciones, de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, renumeradas del 1 a 750, ambos

inclusive, lo que representa un capital social total de 45.075 euros, totalmente suscrito y desembolsado, mo-

dificándose en consecuencia el artículo 4º de los Estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en el plazo de un mes a contar desde

la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, de conformidad con los artículos 334 a

336 de la Ley de Sociedades de Capital.

- Tras la reducción acordada y, dado que el capital social ha quedado por debajo de la cifra mínima legal, se

acordó igualmente, por unanimidad, la transformación simultánea de la sociedad en una sociedad de respon-

sabilidad limitada, girando en los sucesivo bajo la denominación «Pells Vim, Sociedad Limitada». Decidieron

asimismo aprobar el balance de transformación de la sociedad cerrado dentro de los seis últimos meses pre-

cedentes a la fecha de celebración de la Junta y los nuevos Estatutos Sociales para adecuarlos a la nueva

forma social. 

Banyoles, a 29 de diciembre de 2022 - Josep Vim Bosch, Administrador único.
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Cambray acusa el TSJC de retorçar les lleis
per decidir en quina llengua s'ha de fer
l'escola
11.01.2023 - 22:08

|

Actualització: 11.01.2023 - 22:15

Josep González Cambray ha acusat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de
retorçar les lleis per decidir en quina llengua s’ha de fer l’escola. En un enfilall a Twitter de
resposta a la decisió cautelar del tribunal d’obligar una escola a impartir més d’una assignatura
en castellà sense marcar percentatges, Cambray ha opinat que com que el TSJC “no se n’ha
sortit a tombar el marc normatiu que protegeix el català a l’escola, ara intenta sortejar-lo obviant
les lleis i inventant conceptes antipedagògics”. El conseller d’Educació també ha considerat
simbòlic que el tribunal opti per “avançar-se al Constitucional”, que ha de resoldre sobre la llei
d’educació catalana, avui que s’han confirmat noves majories al TC.

El TSJC esquiva el decret del govern i imposa el castellà a una altra escola

Cambray també qualifica de sorprenent i aberrant el fet que el TSJC, “atribuint-se funcions que
no li són pròpies”, consideri anticonstitucional un marc normatiu “que hem fet entre tots, amb un
ampli consens del parlament”. Alhora opina que si el decret llei del català diu que no es poden
aplicar “proporcions o percentatges en l’ensenyament i l’ús de les llengües” és “molt retorçat”
que el tribunal “eviti dictar percentatges, però dicti proporcions”. I afegeix: “Obligar a fer en
castellà un àmbit d’aprenentatge és dictar proporcions. No s’han llegit les lleis impulsades pel
Govern i el Parlament?”.

També subratlla que, a parer ser, el TSJC “inventa la designació d'”assignatures principals” per
obligar l’ús del castellà concretament en aquestes”. Per això es pregunta: “Què és una
assignatura principal? Més important: quines no són assignatures principals, segons els
magistrats? Llenguatge –un cop més- antipedagògic”.

El conseller d’Educació clou el fil afirmant: “Un tribunal no pot decidir en quina llengua es fa
l’educació d’un país. A Catalunya, escola en català”.

https://www.vilaweb.cat/noticies/cambray-tsjc-lleis-llengua-escola/
https://www.vilaweb.cat/noticies/una-nova-decisio-judicial-esquiva-el-decret-del-govern-i-imposa-el-castella-a-una-altra-escola/
https://www.vilaweb.cat/noticies/una-nova-decisio-judicial-esquiva-el-decret-del-govern-i-imposa-el-castella-a-una-altra-escola/


Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 11/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 504.867
Lectores

Valor: 869€

URL: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/...

El TSJC ordena donar més castellà a una
alumna i als seus companys | Redacció |
barcelona | Societat | El Punt Avui
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat que l’escola Torrent d’en Melis
de Barcelona imparteixi més castellà, a banda de l’assignatura lingüística, en una o més
assignatures principals, per a una alumna i per als seus companys i que això es porti a terme
durant tota l’escolarització. A més, i requereix al centre que ho faci en el termini d’un mes.

Aquesta és la segona vegada que el TSJC ordena cautelarment que una escola garanteixi
l’ensenyament en castellà “d’una o unes matèries o assignatures addicionals que, per la seva
importància en el conjunt i la seva càrrega lectiva, poden ser considerades com a principals”.

L’Assemblea Escola Biligüe (AEB) ha informat aquest dimecres d’aquesta nova resolució,
datada el 10 de gener, que se suma a la primera (a l’escola Sagrada Família Urgell) que el
tribunal va dictar, a finals de desembre passat, en la qual per primer cop ordena que s’imparteixi
més castellà en un centre concret i sense detallar percentatges, L’objectiu és esquivar la nova
norma catalana, aprovada, al seu torn, per superar el 25% de castellà a tot el sistema educatiu,
fixada pel mateix TSJC.

En aquest cas concret, com que la família va descartar demanar un percentatge concret i va
optar per parlar de nombre d’assignatures, el tribunal no veu cap impediment per a ordenar
cautelarment l’ensenyament en castellà a tota la classe de l’alumna. La interlocutòria requereix
directament a la directora de l’escola que adopti les mesures establertes en el termini d’un mes,
de manera que si no ho fes podria considerar que ha desobeït una ordre directa.

La decisió no és ferma i s’hi pot presentar recurs en contra en un termini de cinc dies.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2240560-el-tsjc-ordena-donar-mes-castella-a-una-alumna-i-als-seus-companys.html
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Els estudiants se sumen a la vaga de
metges i mestres dels dies 25 i 26 de gener

 «La situació a l’educació pública catalana és
insuportable», assenyala el sindicat en un comunicat,
que cita aules massificades sense calefacció i falta de
professors

El Sindicat d’Estudiants ha decidit afegir-se a les vagues convocades pels professionals
sanitaris i els docents i ha cridat també a la vaga els dies 25 i 26 de gener sota el lema «En
defensa de l’educació i la sanitat públiques». El sindicat estudiantil, que no és majoritari, ha
denunciat en un comunicat que «la situació a l’educació pública catalana és insuportable» i
esmenta, entre altres problemes, que hi ha aules massificades sense calefacció, que falten
professors i no tenen «prou atenció», que no poden estudiar l’FP que voldrien i que han de
pagar «milers d’euros».

El cost dels llibres, els abusos al fer les pràctiques de la universitat i no disposar de l’ajuda de
professionals de la salut mental són altres de les reivindicacions del sindicat.

«Condicions deplorables»

«Aquest Govern, que va prometre fer polítiques socials, manté els serveis públics en unes
condicions deplorables. S’intenten justificar dient que no hi ha recursos, però no és cert: 1,34
milions per a la concertada privada, 16.000 places a l’FP privada concertada subvencionades
amb diners públics sense ocupar», denuncia el sindicat.

Per tot això, insten els estudiants a unir-se als professors i als sanitaris en la vaga convocada
per als pròxims 25 i 26 de gener i a participar en la manifestació convocada en defensa dels
serveis públic del dia 28.

Entre les reivindicacions d’aquest sindicat d’estudiants hi figuren «una educació pública 100%
gratuïta, de qualitat i en català des d’infantil fins a la universitat i inversió del 7% del PIB».

Revertir les retallades

També demana revertir totes les retallades i privatitzacions, no subvencionar la privada
concertada, augmentar la plantilla de professors, reduir les ràtios a 15 alumnes per aula, crear
més places d’FP, que les pràctiques siguin remunerades i contractar psicòlegs i psiquiatres per
atendre alumnes a les escoles, als instituts i a les universitats.

Igualment reivindiquen una educació sexual, emocional i de prevenció de suïcidis com a
part dels plans d’estudi. 

Més suports

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230111/estudiants-sumen-vaga-metges-mestres-25-i-26-de-gener-81022836


Notícies relacionades

El sindicat Intersindical-CSC també ha anunciat aquest dimecres la convocatòria de dues
jornades de vaga els dies 25 i 26 de gener, atesa la «falta de compromís i de resolució del
Departament d’Educació amb les forces sindicals» i per reclamar que es reverteixin les
retallades que, segons el seu parer, hi ha a l’educació i per defensar el català. Ho ha anunciat el
responsable de la Comissió de Llengua de la Intersindical Educació, Gerard Furest, aquest
dimecres en roda de premsa, i ha instat el conjunt del col·lectiu docent a unir-se a la mobilització
per aconseguir millores a l’educació.

Furest ha insistit que no significa que se sumin a la convocatòria d’USTEC-STEs, tot i que la
vaga coincideixi els mateixos dies, i estenen la mà a la resta de forces sindicals per «fer
confluir les convocatòries» i mobilitzar-se en defensa de l’escola pública i el català, així com
dels serveis públics, tenint en compte que aquells mateixos dies també hi ha vaga sanitària.
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La Intersindical-CSC també convoca vaga a
l’ensenyament públic els dies 25 i 26 - El
Diari de l'Educació
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.

Clica aquí i ajuda'ns!

S’ha trencat la unitat sindical en el món de l’educació? La resposta de la Intersindical-CSC és
que no, que l’únic que hi ha ara mateix és una qüestió dels “diferents tempos” de cada força
sindical. Ustec, el primer sindicat de l’educació pública de Catalunya, va anunciar que
convocava vaga el passat 23 de desembre, una vaga que es farà els dies 25 i 26 de desembre,
coincidint amb la que hi ha convocada en el sector de la sanitat. Avui ho ha fet la tercera força, la
Intersindical-CSC. Queden les altres cinc per manifestar la seva postura, i es dona per
descomptat que la convocatòria aconseguirà més adhesions, si bé no està tan clar que arribi a
ser unitària.

En la roda de premsa que han ofert avui els representants de la Intersindical, el seu portaveu,
Gerard Furest, representant de llengua del sindicat, ha explicat que la convocatòria es deu al fet
que el Departament d’Educació no ha fet cap nova proposta per revertir les retallades que
queden pendents durant el primer trimestre del curs, que és el que s’havia dit en l’acord que es
va signar l’1 de setembre, quan tots els sindicats van acordar posposar les mobilitzacions d’inici
de curs davant l’oferta de revertir l’hora lectiva i incorporar més de 3.500 docents més al sistema
a partir del gener de 2023. La Intersindical entén que la convocatòria de mesa de negociació el
pròxim 19 de gener indica una clara “voluntat dilatòria que ens allunya cada cop més d’un acord
a curt termini”.

Mentrestant, la resta de sindicats estan pendents precisament de la proposta que els ha de fer
arribar el Departament en relació als tres punts que ara mateix estan sobre la taula: els estadis
(que el primer sexenni torni a ser de sis anys i no de nou); la reducció de dues hores lectives per
als docents de més de 55 anys; i que el professorat tècnic d’FP s’equipari i integri en el cos de
docents de secundària, que és una qüestió que la Lomloe deixa en mans de les comunitats
autònomes (algunes ja han fet el pas). Queden altres reclamacions, però ara per ara aquestes
son les prioritàries, i possiblement aquesta mateixa setmana el Departament faci arribar als
sindicats una proposta ferma al respecte, que és el que alguns esperen per decidir si se sumen
o no a les protestes. CCOO, la segona força a l’educació pública, ja ha dit que ho consultarà
amb la seva afiliació un cop conegui les intencions de l’administració.

La Intersindical, per la seva banda, ha afegit una raó pròpia a la convocatòria, que no és de caire
laboral sinó de política educativa. Segons Furest, hi ha una clara inacció del Departament
davant la caiguda en l’ús del català com a llengua vehicular en l’ensenyament a Catalunya, una
realitat que el mateix Departament va posar en evidència el novembre de 2021, quan va
presentar el Pla de promoció de la llengua catalana als centres educatius, el la qual, afirmen des
d’aquest sindicat, és a massa anys vista perquè sigui efectiu. “No hem obtingut cap resposta a
les nostres propostes per abordar urgentment la situació de la llengua catalana a l’educació,

https://diarieducacio.cat/la-intersindical-csc-tambe-convoca-vaga-a-lensenyament-public-els-dies-25-i-26/
https://lectoresilectors.diarieducacio.cat/
https://diarieducacio.cat/ustec-convoca-vaga-el-25-i-26-de-gener-coincidint-amb-la-del-sector-sanitari/
https://diarieducacio.cat/el-catala-recula-a-laula-al-pati-al-menjador-i-al-claustre/


més enllà de declaracions d’intencions que ens confirmen la manca de fermesa per afrontar
l’emergència lingüística”, diu Furest.

Aquest sindicat critica específicament la inacció de la inspecció educativa, que és una de les
eines que el conseller Cambray va dir que s’activarien en el pla de promoció del català. I
recorda, en paraules de Furest, que “som l’únic sindicat amb una bústia de queixes
lingüístiques”.

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.

Clica aquí i ajuda'ns!
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La Intersindical i el Sindicat d'Estudiants se
sumen a USTEC i convoquen vaga el 25 i 26
de gener
BarcelonaDesprés de consultar els seus afiliats, la Intersindical ha decidit convocar tots els
docents a la vaga els dies 25 i 26 de gener, els mateixos que ja havia anunciat el sindicat
USTEC. El motiu és que, segons la Intersindical, el departament d'Educació ha incomplert
l'acord que prometia negociar noves mesures durant el primer trimestre del curs. El pacte que es
va firmar entre la conselleria i els sindicats al setembre va permetre desconvocar les aturades de
l'inici de curs. Des del sindicat asseguren que l'última proposta que els va fer la conselleria a
finals de desembre és insuficient i critiquen que no s'hagi convocat una nova trobada fins al 19
de gener. Un fet que, segons Gerard Furest, de la Intersindical, "demostra la manca de
compromís i de resolució del departament i també una voluntat dilatòria que allunya la
possibilitat d'un acord a curt termini". Entre les reivindicacions del sindicat hi ha la reversió de
les retallades i la necessitat d'abordar urgentment la situació del català als centres. De fet,
denuncien que, segons dades del mateix departament, el 40% de les classes de secundària i FP
es fan en castellà, cosa que incompleix el model d'immersió lingüística.

Convocatòries per separat

El Sindicat d'Estudiants també ha convocat vaga els dies 25 i 26 de gener perquè considera que
la situació de l'educació pública catalana és "insuportable", i denuncia problemes com aules
massificades sense calefacció i manca de professors i places de FP.

Tot i que USTEC, la Intersindical i el Sindicat d'Estudiants registraran l'aturada per als mateixos
dies, cada sindicat farà una convocatòria individual, un fet que no havia passat en les
mobilitzacions de l'últim any, quan les convocatòries s'havien fet conjuntament. De totes
maneres, els diferents sindicats asseguren que no s'ha trencat la unitat i que és només una
diferència de "tempos". Al desembre, però, tant CCOO com la Intersindical van criticar que
USTEC s'havia precipitat anunciant la convocatòria de vaga tan de pressa. Les decisions preses
per separat arriben quan queden menys de tres mesos per a les pròximes eleccions sindicals.

Portada
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Inversió de 200.000 euros per 
millorar el baixador d’autobusos.

p. 8

Condemnat per intentar matar a
trets un veí de la Mariola.

p. 9

Alumnes ahir al menjador escolar del col·legi Maristes de Lleida.

AMADO FORROLLA

S.E.

❘ LLEIDA ❘ El nombre d’alumnes 
amb beca de menjador a Lleida 
s’ha incrementat un 36% des 
del 2019, abans de la pandè-
mia, fins a l’actualitat. Segons 
dades de la conselleria d’Edu-
cació corresponents a finals del 
primer trimestre del curs actual, 
en el conjunt de comarques de 
Lleida, sense tenir en compte la 
Val d’Aran, se n’han concedit 
10.333, davant les 7.597 que es 
van atorgar el 2019. No obstant, 
només un de cada deu ajuts (948 
del total) cobreix el cent per cent 
del cost del servei. 

Segons l’última resolució 
d’Educació sobre el preu del 
servei de menjador escolar, 
amb caràcter general el cost és 
de 6,54 euros per alumne i dia 
en els centres de titularitat del 
departament que tenen un es-
pai de migdia amb una durada 
màxima de dos hores i mitja i 
de 6,18 si és de dos hores. Per 
als comensals esporàdics fixa 
un màxim de 7,19 euros i 6,80, 
respectivament. Així, el cost 
mensual en menjador varia en 
funció dels centres. Per exem-
ple, en dos escoles diferents de 
la capital paguen 121 i 132 eu-
ros al mes.

Les beques de menjador les 
finança Educació, però les peti-
cions les gestionen els respectius 
consells comarcals. La majoria 
de beques corresponen al Se-
grià, al ser la comarca amb més 
població, amb 5.346 del 50% 
i 768 del 100%. La segueixen 
la Noguera, amb 913 i 28, res-
pectivament; l’Urgell, amb 861 i 

Concedides 10.332 beques menjador a Lleida, 
2.735 més que el 2019, abans de la pandèmia
Segons Educació, però només una de cada deu cobreix el cent per cent del cost d’aquest servei, mentre 
que la resta són del 70% || El Segrià, la comarca més poblada, concentra més de la meitat dels ajuts

ENSENYAMENT BALANÇ

31; el Pla d’Urgell, amb 663 i 9; 
i la Segarra, amb 495 i 42 (més 
informació a les claus).

Catalunya

Al conjunt de Catalunya 
s’han atorgat 166.864 beques, 
8.585 més que l’any passat. 
Del total, 35.556 són del 100% 
i 131.308, del 70%. Educació 
destaca que s’ha “més que du-
plicat en els últims cinc anys” la 
dotació econòmica per a aques-
tes ajudes, ja que han passat de 
68 milions en el curs 2017-2018, 
a les 146 de l’actual. Els benefi-
ciats també s’han incrementat 
de 108.690 en 2017-2018 als 
166.864 actuals, i encara que-
den 8.926 sol·licituds pendents 
de resolució.

n El Sindicat d’Estudiants va 
anunciar ahir dos jornades 
de vaga estudiantil els dies 
25 i el 26 d’aquest mes, coin-
cidint amb l’aturada docent 
convocada pel sindicat US-
TEC-STEs, majoritari en el 
sector de l’ensenyament, i a 
la qual ahir es va afegir tam-

bé La Intersindical. Es tracta 
de les mateixes jornades en 
les quals els facultatius tam-
bé estan cridats a la vaga con-
vocats pel sindicat Metges de 
Catalunya.

El Sindicat d’Estudiants re-
clama una “educació pública 
cent per cent gratuïta, de qua-

litat i en català des d’Infantil 
fins a la universitat”, una in-
versió del 7% del PIB en edu-
cació i la “reversió de totes les 
retallades i privatitzacions”, 
així com un increment de les 
plantilles de professorat per 
poder reduir les ràtios a quin-
ze alumnes per aula.

MOBILITZACIONS

Vaga d’estudiants també els dies 25 i 26

Salut “harmonitzarà les 
condicions laborals”

LABORAL SINDICATS

❘ BARCELONA ❘ El departament de 
Salut va acordar ahir crear una 
taula de treball amb els sindicats 
i empreses del sistema sanitari 
públic amb l’objectiu d’“harmo-
nitzar les condicions dels pro-
fessionals independentment del 
servei que prestin”. Una mesura 
llargament reivindicada, espe-
cialment pels sindicats, que de-
fensen que la sanitat pública ha 
de ser un únic sistema, però els 
salaris, permisos, jubilacions 
i condicions laborals en gene-

ral són diferents en funció de si 
presta el servei l’Institut Cata-
là de la Salut o ens concertats. 
El conseller de Salut, Manel 
Balcells, va qualificar l’acord 
de “transcendent” per donar 
resposta a “una reivindicació 
històrica”. 

El sindicat Metges de Catalu-
nya va mostrar recel al fet que 
aquesta taula sigui efectiva, ja 
que “per experiències prèvies” 
hi ha mesures i pactes “que mai 
s’han portat a la pràctica”.

Larrosa proposa 
“atansar” per 
tren Lleida i Osca

PSC

❘ LLEIDA ❘ El cap de l’oposició a 
la Paeria, Fèlix Larrosa, va 
proposar ahir que el pla de 
Rodalies de Lleida inclogui 
connexions i freqüències amb 
els municipis aragonesos de Ta-
marit, Binèfar i Montsó. Així 
ho va plantejar ahir en una tro-
bada celebrada a Lleida amb 
l’alcalde d’Osca, Luis Felipe, 
en què van desgranar proposa-
des i possibles col·laboracions 
de Lleida amb els municipis de 
l’Alt Aragó per “avançar en un 

Luis Felipe, l’edil Begoña Iglesias i Fèlix Larrosa, ahir a Lleida.

GERARD HOYAS

espai econòmic comú entre els 
dos territoris”. Larrosa, que 
dilluns es va reunir amb Fe-
lipe a Osca, va remarcar que la 
connexió ferroviària amb Ara-

gó servirà “per ser més com-
petitius i sostenibles”, mentre 
que Felipe va advocar perquè 
Lleida i Osca estrenyin més els 
llaços en el futur.

LES CLAUS

Ajuts per comarques
z La comarca amb més ajuts és 
el Segrià, amb 5.346 del 70% 
del cost del menjador i 768 del 
100%. A l’Alt Urgell són 310 i 
10, respectivament; a l’Alta Ri-
bagorça, 79 i 8; a les Garrigues, 
268 i 13; a la Noguera, 913 i 28; 
al Pallars Jussà, 169 i 51; al Pa-
llars Sobirà, 53 i 7; al Pla d’Ur-
gell, 663 i 9; a la Segarra, 495 i 
42; al Solsonès, 227 i 12; i a l’Ur-
gell, 861 i 31.

Preu del servei
z El cost del servei oscil·la entre 
6,18 i 6,54 euros per nen i dia, 
amb un màxim de 7,19 per a 
alumnes esporàdics.
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Cinc festivals de Catalunya que enriqueixen la comunitat educativa
del seu entorn - Arts&Educació
Segons dades de l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC), a Catalunya cada any tenen lloc més de 700 festivals, fires, salons i mostres, ja
siguin lligats a la música, a la literatura, a les arts escèniques, al cinema i a l’audiovisual, i a les arts visuals. Sense tenir en compte els relacionats
amb la música, que són gairebé la meitat, trobem més d’un centenar de propostes que van dirigides al públic infantil i familiar.

Aquest és el cas del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat, la Fira de Titelles de Lleida, la Mostra Igualada – Fira
d’espectacles infantils i juvenils, la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà i el Festival FLIC, festival de literatura i arts infantil i juvenil que
ocorre a Barcelona, Madrid i Vic. Festivals dedicats a diferents disciplines artístiques i que tenen lloc en diferents moments de l’any i que ofereixen
un munt de possibilitats de treball als centres educatius de la zona. Una oportunitat única de donar a conèixer, acostar i viure de ben a prop les arts i
la cultural amb l’alumnat.

Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat

El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat “Memorial Charlie Rivel” és un festival biennal que se celebra el mes d’octubre a
aquesta població del Baix Llobregat des de l’any 1984. La seva missió és difondre el vessant sociocultural de les arts escèniques dels pallassos. És
un dels més prestigiosos d’Europa i, per tant, tot un referent internacional.

Per aquí passen pallassos i pallasses de renom amb propostes que abracen tots els registres del llenguatge del clown: des dels pallassos de circ
tradicional fins als muntatges més innovadors i experimentals passant per les actuacions al carrer. A on l’humor és sempre el principal protagonista,
per fer-nos riure però també per fer-nos reflexionar.

Aquest és un clar exemple de Festival que va molt més enllà de l’exhibició d’espectacles per a tots els públics. “Des dels seus inicis ha volgut
acostar la cultura a la seva ciutadania començant amb la carpa i a poc a poc ha anat sortint d’aquesta. Ara treballem per realçar la figura dels
pallassos i pallasses a les escoles, a les residències de gent gran i altres espais públics de la ciutat” explica Ot García regidor de cultura de
l’Ajuntament de Cornellà.

Tots els centres educatius públics de la ciutat des de les escoles bressol, els centres de primària i secundària, i també les ludoteques poden gaudir
d’algun dels seus espectacles programats de forma gratuïta durant les dues setmanes que dura el festival. Els més petits reben la companyia a
l’escola i els de primària i secundària acudeixen a la carpa que té molta més cabuda.

Escoles de primària de Cornellà visiten la carpa del Festival per gaudir de ‘Babaus’ / Foto: Festival Internacional Pallassos de Cornellà

 

“La resposta és sempre molt positiva per part del professorat, ja que gaudeixen d’una activitat cultural i a més els serveix per fer diferents activitats a
classe tenint com a centre interès el circ. El fet que sigui una proposta d’humor també sabem que té grans beneficis per la salut mental de grans i
petits” subratlla García.

Fira de Titelles de Lleida

https://diarieducacio.cat/ArtsEducacio/2023/01/11/cinc-festivals-de-catalunya-que-enriqueixen-la-comunitat-educativa-del-seu-entorn/


Ja fa més de trenta anys que la capital del Segrià acull la Fira de Titelles organitzada pel Centre de Titelles de Lleida, espai creador i divulgador de
l’art dels titelles des de 1986, i l’Ajuntament. La primera setmana de maig els titelles envaeixen als carrers, places i teatres de la ciutat.

La Fira aplega cada any una mitjana de vint companyies que ofereixen els seus espectacles i produccions per a tota mena d’espais (exteriors i
interiors, petit, mitjà i gran format) i per a totes les franges d’edat.

A més, un total de 300 professionals acreditats d’aquest sector de les arts escèniques participen en les jornades tècniques i punt de trobada de
companyies, programadors i productors.

Entre les activitats paral·leles també n’hi ha algunes vinculades a l’àmbit escolar. Com ara, participar en un taller de construcció d’un titella sigui de
forma individual o el grup classe. Aquests són exposats durant la fira en els aparadors de les botigues de l’eix comercial, zona alta i també a teatres i
espais escènics de Lleida. També durant aquests dies, els alumnes de grau superior de l’escola d’Arts i Oficis de Tàrrega mostren les diferents
escultures realitzades al vestíbul del teatre Escorxador. I com cada any, cinc alumnes de l’Aula de Teatre de Lleida formen un jurat juvenil que ha de
decidir quin espectacle de la Fira d’aquesta franja d’edat es mereix el guardó de millor obra juvenil.

Oriol Farre i Elisabet Vallvé, directors de la Fira, ens avancen que enguany en col·laboració amb la PAC, Plataforma Arts de Carrer, s’ha dut a terme
la prova pilot d’un nou circuit Anem al carrer. Una campanya escolar amb la peculiaritat de convertir els patis de les escoles en espais d’exhibició.

Escolars veient un espectacle de la Fira de Titelles de Lleida / Foto: Centre de Titelles de Lleida

 

Com bé afirmen ells mateixos “el teatre de titelles i les arts escèniques són una eina de transformació fantàstica per l’educació. Amb la qual treballar
valors fonamentals de la vida i conèixer oficis vinculats a les arts escèniques”.

Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils

Si parlem d’arts escèniques per a tots els públics, la fira de referència a Catalunya és sense dubte la Mostra d’Igualada amb més de trenta anys
d’història.

Cada primavera, pels voltants del mes d’abril, la capital de l’Anoia es converteix en un gran escenari per a on passen els millors espectacles per a
públic infantil i juvenil de l’actualitat. Propostes de tots els gèneres escènics (teatre, circ, dansa, clown, titelles, música, màgia, etc.), tant en sala com
al carrer. L’actual director artístic de la Mostra, Ramon Giné, també ha volgut impulsar les instal·lacions escèniques. Tot i que la majoria de les
companyies són catalanes, també hi actuen formacions espanyoles i internacionals.

La fira aplega cada any al voltant de 30.000 espectadors i 1000 professionals d’aquest sector. Durant els quatre dies que té lloc la Mostra tots els
agents del sector de les arts escèniques per a tots els públics es troben a La Llotja professional, ubicada al Museu de la Pell d’Igualada. Un espai de
trobada, activitats pro, reunions, conferències i treball entre companyies, programadors nacionals i internacionals, i altres professionals.

La Mostra d’Igualada està molt arrelada al territori, i té diversos projectes amb diferents regidories. Amb la d’educació es treballa tota una campanya



escolar amb els centres educatius de primària i secundària d’Igualada i Vilanova del Camí, que fa poc s’ha adherit a la Mostra amb el Centre
Polivalent de Can Papasseit. Així, el dijous i divendres els alumnes de primària, ESO i Batxillerat poden assistir al teatre a veure algun dels
espectacles programats. Fins i tot, en alguns espectacles per al públic adolescent i jove s’ofereix un debat post funció.

Espectacle per al púbilc escolar de la Mostra d’Igualada / Foto: Mireia Guilella

 

Com assenyala Pol Gil, director executiu adjunt de la Mostra, “l’any passat es van oferir un total de 32 funcions per un total de 2430 alumnes. Per a
nosaltres, la clau d’oferir aquesta part escolar té grans avantatges. Per una banda, els programadors també hi poden assistir i així veuen en viu les
reaccions del públic a qui va dirigit l’espectacle. I per l’altre, estem potenciant a futurs prescriptors de la fira, ja que els mateixos infants i joves són el
que després en parlen a les famílies i acaben assistint a la programació del cap de setmana”.

Tots els mestres i professors esperen cada any la Mostra que es complementa amb la proposta de la diputació Anem al teatre. A més, ara fa tres anys
es va iniciar la Mostra Mestra fruit de la col·laboració entre la Mostra i la TTP, Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics. Un programa
dins la mateixa fira on docents descobreixen de la mà de professionals de les arts escèniques com esprémer els espectacles i unir teatre i escola.
“És una oportunitat per apropar-se al món del teatre infantil i juvenil. La nostra missió és treballar amb i per les escoles més enllà de propiciar la
compravenda d’espectacles per a programadors” subratlla Gil.

Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà

La Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà és un Festival de Circ i teatre de Carrer que omple d’espectadors els carrers de la Bisbal
d’Empordà durant el tercer cap de setmana de juliol. La voluntat d’aquest festival és oferir una programació diversa i engrescadora que sigui atractiva
a tots els públics i edats.

Aquesta ja porta vint-i-vuit edicions i es coorganitza amb l’entitat Fira de Circ i l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà. A més, cada any també hi ha una
taula rodona per a professionals centrada en la formació en circ a la província de Girona.

Paral·lelament a la Fira, ara fa dotze anys va néixer l’Escola de Circ de la Bisbal amb l’objectiu de potenciar i motivar la pràctica de circ a diferents
sectors de la població posant èmfasis als valors que d’aquesta se’n deriven. Per als seus formadors, el circ és una eina que potencia la creativitat,
l’expressió corporal, la constància, l’autosuperació i el compromís.

Com explica Iolanda Delgado, gestora de l’Escola de Circ de la Bisbal i representant de la Fira de Circ, “amb l’escola volem donar continuïtat a la
Fira al llarg de l’any, dotar-la d’una mica més de recorregut més enllà d’un cap de setmana de juliol”.

Actualment, l’Escola de Circ ofereix extraescolars a diferents franges d’edat a partir dels sis anys al Teatre Mundial de la Bisbal i també a Castelló
d’Empúries. A més, des de fa sis anys tenen un acord amb l’ajuntament per oferir classes de circ dins l’horari reglat a totes les escoles de la població.
Una altra manera de continuar vinculant el circ a la Bisbal fora de la temporada de la Fira.

Així, les escoles de primària reben la visita d’un formador a l’hora d’educació física. En total són 12 sessions de circ que es reparteixen al llarg de tot
un any i en un curs concret, així els alumnes de l’escola acaben tenint l’oportunitat de fer circ al llarg de la seva escolaritat.

Les sessions són d’una hora o hora i mitja a on els alumnes tenen un primer contacte amb diferents disciplines de circ. “Ens iniciem amb els
malabars i a poc a poc anem introduint nous elements, fins a practicar amb la bola d’equilibri, el trapezi o el funambulisme que requereixen una



atenció més personalitzada” comenta Marcel Aguilar, formador de l’Escola de Circ de la Bisbal.

Taller de circ a una de les escoles de primària de la Bisbal / Foto: Escola de Circ de la Bisbal

 

“Les direccions de les escoles n’estan molt contentes, els mestres que acompanyen al formador en totes les sessions sempre tenen una resposta
molt positiva. I molts dels infants que hi participen després volen continuar i acaben apuntant-se a l’extraescolar” remarca Iolanda Delgado.

Fins i tot, tenen peticions d’instituts i altres centres de la zona que els demanen de fer tallers puntuals de circ. A més, impulsen un projecte de
residència amb el teatre Mundial a on una companyia en procés avançat del seu espectacle de circ el prepara durant tot un any i després el presenta
dins la fira de circ. Aquest també es vincula amb els batxillerats artístics dels instituts de la zona.

FLIC Festival de literatura i arts infantil i juvenil

El FLIC fa més de deu anys que investiga i mostra altres maneres de viure la literatura, implicant a totes aquelles persones que acompanyen els
infants i els joves en el procés de la descoberta literària: famílies, mestres, bibliotecaris/àries, escriptors/es, il·lustradors/es, editors/es, i també
organitzacions que comparteixen aquesta missió més enllà del sector del llibre i de l’educació.

Aquest l’organitza cada any Tantàgora, entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció, difusió i creació de la literatura infantil i juvenil des de fa
trenta anys. El festival és itinerant i passa per Barcelona, Madrid i Vic amb una triple programació per al públic escolar, públic familiar i per a
professionals. Són propostes artístiques i lúdiques que apropen la literatura a les joves generacions.

Tal com diu la seva directora Magalí Homs: “El foment del gust per a la lectura necessita tres ingredients: joves lectors, adults que es relacionen amb
ells i llibres. El que busquem amb les nostres activitats i instal·lacions és ajudar a família i escola a generar les ganes de llegir en els infants i joves”.



Instal·lació a una biblioteca dins del FLIC / Foto: FLIC

 

Dins del Flic Escola trobem tres propostes segons franges d’edat. Per als més petits (P5, 1r i 2n) tenen la proposta La gent de la meva escala. Altres
maneres de viure la poesia. Per als que ja són una mica més grans, cicle mitjà i cicle superior ofereixen Experiències Literàries. Instal·lacions de joc i
literatura. A banda, també hi ha la proposta de La Micra amb 21 propostes per treballar a l’aula de primària de 1r a 6è. També tenen un programa
especial per a cursos de secundària.

Segons Homs, “Els mestres al·lucinen molt amb les experiències i instal·lacions que proposem. Veuen que hi ha moltes maneres de seduir i generar
el plaer per la lectura. Per exemple, es queden sorpresos amb la influència que pot tenir l’espai. A més, també coneixen una bona selecció de llibres
de literatura infantil i juvenil”.
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Gonzàlez-Cambray es va asseure amb alumnes de sisè en la visita al centre OSCAR BAYONA

n Sant Fruitós preveu començar a 
treballar aquest estiu en la cons-
trucció del segon pavelló munici-
pal, després que l’Ajuntament 
n'acaba d’adjudicar la redacció del 
projecte executiu. El futur equipa-
ment també servirà de gimnàs a 
l’escola Pla del Puig, i és la peça 
que li falta a l’edifici recentment 
construït, que ja es va estrenar al 
setembre però que no es va inau-
gurar oficialment fins ahir, amb 
presència del conseller d’Educa-
ció, Josep Gonzàlez-Cambray, a 
banda de l'alcaldessa de Sant Frui-
tós, Àdria Mazcuñan, i altres auto-
ritats. 

En l’acte es va recordar el llarg 
camí que s’ha hagut de recórrer 
fins a veure fet realitat l’edifici per 
a una escola que ja té 16 anys i que 
fins ara ha funcionat amb cargole-
res. En aquest sentit, el conseller 
va felicitar el poble pel nou equi-
pament, i va agrair i reconèixer la 
contribució d’Ajuntament i mes-
tres per fer-ho possible. 

Abans dels parlaments, Gonzà-
lez-Cambray i la resta de la comi-
tiva, van fer un recorregut per les 
instal·lacions amb la directora del 
centre, Marta Casas, i van visitar al-
gunes aules mentre els alumnes 
encara eren a dins. Acabades les 
classes, nens i nenes, acompa-
nyats de mestres i d’alguns famili-
ars, van assistir a la descoberta 
d’una placa i van escoltar els par-
laments des de primera fila, asse-
guts al vestíbul d’entrada. La direc-
tora va recordar els inicis del Pla 
del Puig el curs 2007-2008, «quan 
el departament, l’Ajuntament, 5 
mestres i 58 famílies vam apostar 
per aquesta escola», que va definir 
com «oberta i propera, arrelada a 
l’entorn i a la terra, i amb una aten-
ció basada en el rigor i el treball en 
equip». Un projecte que «ha anat 
creixent en barracons, mentre 
anàvem reivindicant aquest edifi-
ci», que el setembre es va poder es-
trenar. A partir d’ara, va dir, «cal 
vetllar per tenir l’escola completa 
amb el seu gimnàs, que sabem que 
ben aviat serà possible perquè s’hi 
està treballant intensament». 

Sobre aquesta qüestió, l’alcal-
dessa, va explicar a aquest diari 
que l’equip a qui s’ha adjudicat la 

redacció del projecte té sis mesos 
per treballar-hi «a partir d’un 
avantprojecte molt complet», per 
la qual cosa «és d’esperar» que de 
cara a l’estiu puguin començar les 
obres, si bé es manté prudent a 
l’hora de parlar de calendaris. 

Fill de mestres 
A banda de la directora, també van 
donar el seu testimoni tres exa-
lumnes que van començar P3 al 
centre l’any 2007, i dos alumnes 
actuals de sisè van donar la pinze-
llada final abans dels parlaments 
de Gonzàlez-Cambray. 

El conseller va lloar les instal·la-
cions i va encoratjar l’alumnat a 
gaudir-ne. En un to distès, va ex-
plicar que ell és fill de mestres, i re-
corda com de petit la seva mare li 
va fer de professora fins a cinquè 
de primària «perquè cada any can-
viava de curs», de manera que 
«s’enduia les notes a casa, les sig-
nava i les retornava a l’escola», i un 
cop a sisè, va tenir de professor el 
seu pare. L’ambient festiu de l’acte 
es va traslladat després al pati, on 
hi va haver una xocolatada i una 
animació infantil per a tots els pre-
sents.

Sant Fruitós confia 
poder començar a 
l’estiu les obres del 
segon pavelló

JORDI ESCUDÉ VILA. SANT FRUITÓS DE B.

u Servirà de gimnàs de l’escola Pla del Puig, de la 
qual Cambray ahir va inaugurar el nou edifici

Les antigues 
cargoleres aviat 
seran història
u Gonzàlez-Cambray va 
anunciar la intenció del de-
partament d’enretirar «en 
les properes setmanes» les 
cargoleres que encara hi ha 
a l’escola, i que ocupen un 
espai just al costat d’on s’ha 
construït el nou edifici. 
D’aquesta manera es deixa-
rà lliure una àrea que 
l’Ajuntament vol convertir 
en «un espai verd i diàfan» 
especialment pensat per a 
l’alumnat del centre, com 
un lloc «segur» on puguin 
estar en les entrades i sorti-
des. Ja s’està treballant en 
la redacció del projecte.  
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Els alumnes del taller d'ocupació de Labora
han començat les classes en el Centre
d'Emprenedoria i Innovació del Túria de
Vilamarxant - Noticias CAMP DE TURIA

Els alumnes del taller d’ocupació de Labora han
començat fa uns dies les classes en el Centre d’Emprenedoria i Innovació del Túria de
Vilamarxant. L’alcalde Xavier Jorge i el regidor de Promoció Econòmica, Víctor Sanchis, han
acudit a supervisar el començament de la formació.

Deu alumnes participen en este programa mixt d’ocupació i formació remunerat que pretén
millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació. El curs compta amb dos nivells,
el nivell 1 és una formació per a operacions auxiliars de serveis administratius i el nivell 2 és per
a activitats administratives en la relació amb el client. En els dos casos, els participants rebran
un certificat de professionalitat.

Una vegada acabada la formació específica, els alumnes realitzaran les seues pràctiques en els
diferents llocs d’auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Vilamarxant.

Víctor Sanchis, regidor de Promoció Econòmica, ha explicat tots els detalls d’estes formacions:
“Estem molt contents de poder oferir als veïns de Vilamarxant estos cursos de formació que té
una aplicació molt demandada actualment. La formació rebuda contempla tant el nivell 1 com el
nivell 2 el que suposa tot un any de formació. És la segona vegada que aconseguim posar en
marxa tallers d’ocupació nivell 1+2, amb el que això suposa”.

“Tenim bones expectatives, ja que la directora, la professora i l’administrativa del curs tenen un
gran nivell, predisposició i experiència en esta mateixa especialitat”, ha seguit el regidor.

Sanchis també ha destacat que la posada en marxa d’estos tallers d’ocupació és “una carrera de
fons, la iniciem adquirint els equips informàtics, homologant l’aula per a esta nova especialitat
formativa, sol·licitant el taller d’ocupació i, finalment, dur-lo a terme després d’un llarg i costós
procediment”.

Finalment, Xavier Jorge, alcalde de Vilamarxant, ha explicat que estes formacions són “una
oportunitat per a reciclar-se i tornar a entrar en el mercat laboral”. “Treballem perquè el poble
augmente la seua ocupació pel que en els pròxims anys es repetiran este tipus de tallers tan
interessants i útils per a la ciutadania”, ha acabat el primer edil.

https://camp-de-turia.es/2023/01/12/alumnes-taller-docupacio-labora-han-comencat-classes-centre-demprenedoria-innovacio-turia-vilamarxant/
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