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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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Cambray es reuneix amb el seu homòleg
basc per parlar d'FP i segregació escolar
ACN Barcelona - Els consellers d’Educació del País Basc, Jokin Bildarratz, i de Catalunya,
Josep Gonzàlez-Cambray, s'han reunit aquest dijous a Euskadi per abordar diverses matèries,
principalment la formació professional i les polítiques contra la segregació escolar. La trobada es
produeix després de l'interès que tots dos responsables havien mostrat a compartir una anàlisi
de l'àmbit educatiu. L'agost del 2021 ja van mantenir un primer contacte a Barcelona, ??on van
poder intercanviar experiències en matèria d’educació, així com els projectes clau per als dos
governs.

En aquesta reunió a la seu del Govern Basc, a Vitòria-Gasteiz, juntament amb els consellers, hi
han participat per part del Govern Basc la viceconsellera d'Educació, Begoña Pedrosa, i el
viceconseller de Formació Professional, Jorge Arévalo. Acompanyant el conseller Cambray, hi
han assistit la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, i la aecretària de Transformació
Educativa, Núria Mora.

Compromís compartit

El conseller Bildarratz ha traslladat a Gonzàlez-Cambray les línies de treball que s'estan
desenvolupant per part del Govern Basc per aconseguir una escolarització equilibrada de
l'alumnat vulnerable a tot el sistema educatiu. Amb el suport d'una gran majoria del Parlament
Basc, Bildarratz ha exposat les mesures que ja es desenvolupen i també les que
s'implementaran a curt termini. Entre elles ha destacat la importància de modificar la normativa
d'admissió de cara al curs vinent, amb la intenció que tots els centres finançats amb fons públics
d'una mateixa àrea d'influència hagin d'escolaritzar el mateix percentatge d'alumnat vulnerable.

En aquest sentit ha posat en valor la importància d’haver analitzat amb deteniment l’experiència
viscuda a Catalunya, arran del Pacte contra la segregació i el desenvolupament del Decret
d’admissió de l’alumnat, així com la col·laboració amb el Govern Basc de l’expert català Xavier
Bonal, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Pacte contra la
segregació de Catalunya.

Formació professional

Pel que fa a la formació professional, han estat diverses les qüestions analitzades durant la
trobada: procediment de matriculació, l'oferta existent i l'oferta a curt i llarg termini, itineraris
formatius, l'orientació de l'alumnat o la relació amb les empreses de cara a l'impuls a l’FP dual.
Els responsables han traslladat les seves experiències i objectius respectius, i han mostrat
interès a continuar aprofundint en la millora d'una formació vital per als dos governs.

Aquest divendres al matí Bildarratz acompanyarà Gonzàlez-Cambray a visitar Tknika, el centre
d'innovació aplicada de la formació professional. Allà, els seus responsables traslladaran a la
delegació catalana alguns dels projectes en què l'FP d'Euskadi treballa actualment i que seran
derivats als diferents centres d'FP d'Euskadi per a la formació dels futurs professionals.

https://www.lavanguardia.com/vida/20230112/8678713/cambray-reuneix-amb-seu-homoleg-basc-per-parlar-d-fp-i-segregacio-escolar.html
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La Revolta Escolar sortirà divendres al carrer amb 14 talls
La Revolta Escolar continua amb les protestes al carrer durant el curs 2022-2023. Aquest divendres, 13 de gener, el moviment farà 14 talls
simultanis als carrers d’Aragó, Entença, Numància, Consell de Cent, Rosselló, Indústria, Lluís Companys i Roger de Llúria, entre d’altres. Aquesta
és la tercera jornada de reivindicació del curs 2022-2023 i està centrada a reclamar una distribució més equitativa de l’espai públic, on més del
60 % l’ocupen els vehicles a motor i, en especial, en els entorns escolars.

Les AFA adherides al manifest aposten per uns entorns escolars més pacificats, l’adopció de
mesures de racionalització del trànsit en els carrers adjacents als centres escolars amb la reducció de carrils de circulació com a mesura clau.

Revolta Escolar: “Els carrers on hi ha escoles haurien de tenir com a màxim un únic carril per vehicle privat”

La Revolta Escolar torna aquest divendres, 4 de novembre, amb els primers talls de trànsit del curs escolar

Tercer curs de reivindicacions

El curs 2022/2023 és el tercer consecutiu de protestes a la sortida de l’escola convocades per les Associacions de Famílies, amb el suport de la
plataforma veïnal Eixample Respira i l’aFFac, i aglutina les reivindicacions de més de 100 AFA adherides al manifest conjunt.

Els portaveus de les AFA promotores expliquen que “el fet que per tercer curs segueixin més de 100 escoles reclamant la pacificació i la
reducció dràstica del trànsit motoritzat en els seus entorns indica que les mesures de l’Ajuntament, inclòs el programa Protegim les escoles, són
molt necessàries, però a la vegada decebedores per insuficients i limitades”, i esperen que les administracions “en prenguin bona nota i entenguin
que la salut i seguretat dels infants és un tema de màxima prioritat”.

La intenció és mantenir els talls mensuals fins que no es donin canvis substancials i generals per part de les administracions implicades. “És
una qüestió de salut, de justícia social i de voluntat política, i no d’impediments tècnics”, indiquen portaveus de les AFA promotores. “Els
diferents governs no haurien de tenir reticències a fer aquests canvis, i els partits de l’oposició els haurien de reclamar.”

A Barcelona el cotxe ocupa el 60 % de l’espai públic

Segons l’Informe Més cotxes, menys salut, de la Plataforma de la Qualitat de l’Aire, el cotxe ocupa més del 60 % de l’espai públic de Barcelona,
comptant els carrils de circulació i els aparcaments en superfície, quan és el transport escollit per poc més d’un 20 % de la població. El mateix
informe indica que Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles, 6.000 vehicles/km², més del doble que Madrid o València i més
del triple que capitals com Londres, París, Berlín o Amsterdam.

L’Eixample és un dels districtes de Barcelona que pateix una pressió més elevada del trànsit rodat, cada dia 350.000 vehicles travessen
horitzontalment la ciutat, gairebé el doble que el trànsit que passa per la ronda de Dalt o la del Litoral. Segons el cens del 2022, al districte de
l’Eixample la població resident és de 266.857 persones, hi circulen 1,3 més vehicles que persones hi resideixen.

https://beteve.cat/medi-ambient/revolta-escolar-torna-sortir-carrer-divendres-14-talls-simultanis/
https://beteve.cat/mobilitat/primera-revolta-escolar-curs-2022-23/
https://beteve.cat/basics/revolta-escolar-els-carrers-on-hi-ha-escoles-haurien-de-tenir-com-a-maxim-un-unic-carril-per-vehicle-privat/
https://beteve.cat/mobilitat/eixample-respira-parar-superilles-es-disbarat-si-no-alternativa-concreta/
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Nova edició a Igualada del programa
‘Cultura emprenedora a l’escola’ - Infoanoia
Un any més, es duu a terme a Igualada el projecte ‘Cultura emprenedora a l’Escola’, impulsat
per la Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquest programa és que, durant un curs escolar,
l’alumnat creï i gestioni una cooperativa escolar amb el suport del centre educatiu,
l’administració local, les empreses i altres entitats de la seva localitat.

L’Ajuntament d’Igualada i els centres educatius treballen conjuntament per la promoció i impuls
de l’emprenedoria i la innovació entre l’alumnat dels diferents centres participants. Enguany el
programa es desenvolupa a les escoles dels Maristes, Escolàpies, Acadèmia Igualada, Emili
Vallès, Col·legi Monalco, Mare del Diví Pastor, Escola Pia i Escola Dolors Martí i compta amb la
participació de més de 300 alumnes de 5è de primària.

En global, més de 8.800 alumnes de 228 centres educatius de 98 municipis de la demarcació de
Barcelona participen al projecte Cultura emprenedora a l’escola durant el curs 2022-2023.
Gràcies a aquest projecte està previst que es creïn prop de 400 cooperatives escolars, 13 a
Igualada a les que el servei de dinamització econòmica de l’Ajuntament d’Igualada dona suport i
assessorament.

En aquest sentit, el passat mes de desembre, el consell rector de les cooperatives Maristes
Brain i Hard Work dels Maristes Igualada, Green revolution team i Escooloràpies de les
Escolàpies, Tarantics de l’Acadèmia Igualada, Cooperamili de l’Emili Vallès, Manual copins i
Redavetscoop del col·legi Monalco, Be Green de l’escola Mare del Diví Pastor, Creative
company i Pia creativa de l’Escola Pia i Domacoop i Dolors Roll de l’escola Dolors Martí van fer
una sessió virtual amb IG-Nova Tecnoespai.

Durant la sessió, van presentar els estatuts i l’acta de constitució i van fer efectiva l’alta al
registre de cooperatives a la tècnica d’empresa, amb qui van intercanviar impressions sobre el
procés que havien seguit fins al moment per a la constitució de la cooperativa, l’elecció del
consell rector, el nom i el producte que elaboraran. Igualment, els membres de la cooperativa
van comentar amb al tècnic d’assessorament empresarial de l’Ajuntament d’Igualada diferents
aspectes sobre l’elecció del producte, la viabilitat, la venda o l’estudi de mercat, entre altres.

Ara, la majoria de cooperatives es troben en ple procés d’elecció i producció dels productes, la
venda dels quals es realitzarà durant el mes de maig-juny en un mercat.

Aquesta és l’onzena edició del projecte a la ciutat, en el marc del qual s’han registrat més de
100 cooperatives escolars. El programa ‘Cultura emprenedora a l’escola’ està impulsat per la
Diputació de Barcelona i coordinat, a nivell local, pels departaments d’Ensenyament i de
Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.

http://infoanoia.cat/nova-edicio-igualada-programa-cultura-emprenedora-lescola/
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Aliança entre instituts  
i empreses tecnològiques 
per crear talent a Osona

La primera promoció d’Osona TIC Talent comença les pràctiques duals
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Eugeni Baqué, cap d’operacions de Seidor, dirigint-se als assistents a la jornada de benvinguda      als alumnes que es va fer dilluns a les dependències de Seidor, a Vic

Vic

Clàudia Dinarès

“Els instituts amb formació 
professional de la famí-
lia TIC, administracions i 
empreses privades d’Osona 
ens hem organitzat per crear 
talent, perquè no en trobem 
enlloc.” Així ho diu Eugeni 
Baqué, director d’operacions 
de Seidor. Davant la dificul-
tat d’incorporar nous treba-
lladors amb els perfils que 
necessiten a la consultora 
tecnològica multinacional 
nascuda a Vic, fa dos anys van 
començar a treballar amb el 
que han batejat amb el nom 
d’Osona TIC Talent. Hi han 
implicat les diferents empre-
ses del sector de la comarca, 
el Departament d’Educació, 
el Consell Comarcal d’Osona 
i quatre centres educatius: 
institut Cirviànum, de Tore-
lló; La Salle, de Manlleu; 

Vedruna-Escorial, de Vic, i el 
Centre Teknós, de la UVic-
UCC. L’objectiu és que el 
currículum dels seus cicles 
formatius TIC s’adeqüin a les 
necessitats de les empreses 
del sector a través d’un pla 
de formació professional 
dual. Aquest dilluns, els 
alumnes de la primera pro-
moció d’aquest programa han 
començat les pràctiques a les 
empreses.

Osona TIC Talent és una 
iniciativa público-privada 
que té per objectiu impulsar 
la formació en habilitats digi-
tals entre els alumnes de for-
mació professional d’estudis 
tecnològics. Entre els quatre 
centres participants són una 
vuitantena d’alumnes, dels 
quals 31 començaven les 
pràctiques dilluns a Seidor. 
“Volem crear talent de qui-
lòmetre zero, un talent que 
aporti molt valor a les com-

panyies i els clients”, afegia 
Baqué. En aquesta primera 
setmana, explicava, a la tren-
tena d’alumnes que fan les 
pràctiques duals a Seidor “els 
hem fet una immersió a l’em-
presa perquè la seva entrada 
sigui el més fàcil possible”. A 
partir d’aquí, “a cada alumne 
se li assigna un tutor i faran 
les pràctiques específiques 
de l’àrea on se’ls ha assignat”, 
des de programació per SAP 
aplicacions a mida, passant 
per sistemes o cibersegure-
tat.

Un dels objectius d’Osona 
TIC Talent és que, un cop 
acabada la formació, els 
alumnes puguin continuar 
treballant a les empreses. 
“Per mi seria un fracàs que el 
90% d’ells no es quedessin, 
però aquest any no hem fet 
cap selecció d’entrada”, deia 
Eugeni Baqué. “Seria un plaer 
que el 100% d’ells es pogues-

sin quedar. Per l’empresa no 
quedarà.”

En la mateixa línia, Hèc-

tor Ortiz, cap d’estudis de 
cicles formatius de l’institut 
Cirviànum de Torelló, apunta 

És la primera gran iniciativa del node alimentari, amb seu a Vic, del CBCat

Presenten un projecte per reduir   
el carboni a la indústria alimentària
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Jordi Duch (Noel), Quirze Salomó, Anna Erra, Bet Piella i Joan Colón, aquest dijous a l’Ajuntament de Vic

Vic

EL 9 NOU

El CBCat (Centre Blockchain 
de Catalunya), de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, ha 
presentat aquest dijous a 
l’Ajuntament de Vic el pro-
jecte Carboni Zero, una ini-
ciativa per minimitzar l’em-
premta de carboni del sector 
alimentari català. Aquest 
projecte es pilotarà des de 
la subseu especialitzada en 
alimentació que el CBCat va 
inaugurar a Vic el setembre 
del 2021.

El grup de treball, que con-
forma el nucli d’entitats amb 
un paper principal en la inici-
ativa, està dirigit pel CBCat, 
que tindrà el rol d’aportar 
el disseny de la plataforma 
blockchain que suportarà tot 
el sistema. Hi participen les 
empreses Bon Preu, Noel i 
Llet Nostra, del sector agro-
alimentari, i Seidor com a 
col·laborador tecnològic. El 
Centre Tecnològic BETA, de 
la UVic, també té un paper 
fonamental en la iniciativa, 

aportant experiència i conei-
xement en el mesurament del 
carboni. 

El projecte Carboni Zero 
té l’objectiu de quantificar 
i certificar les emissions 
atribuïbles a cada procés de 

la cadena alimentària, pro-
vocant una transparència 
absoluta en aquest sentit, i 
incentivant així una optimit-
zació dels processos. Malgrat 
que actualment ja existeixen 
diverses solucions que donen 

resposta parcial a aquestes 
necessitats, hi ha una manca 
d’integració entre elles, fet 
que aquest projecte busca 
solucionar.

La tecnologia blockchain, 
a més de permetre la creació 

d’un estàndard únic per als 
diferents actors del sistema, 
també garanteix seguretat i 
transparència en les dades. 
Addicionalment, les tècni-
ques Zero Knowledgre Proof 
(proves de coneixement 
zero) permeten quantificar 
les emissions finals, sense 
haver de revelar detalls del 
procés de producció que les 
ha generat, obtenint així un 
sistema confiable i alhora 
confidencial per a totes les 
parts implicades.

Per Quirze Salomó, direc-
tor executiu del CBCat, “par-
ticipar en el projecte Carboni 
Zero aportarà un valor afegit 
a les empreses, que repercu-
tirà directament en la seva 
percepció de marca”. Joan 
Colón, coordinador científic 
del Centre BETA, afegia que 
“la combinació de blockchain, 
i les mesures actuals de 
sostenibilitat, poden tenir 
un impacte molt gran en el 
sector”.

L’objectiu a mitjà termini 
del projecte és que el sector 
agroalimentari aconsegueixi 
certificar zero emissions. La 
manera de fer-ho és redimint 
el carboni emès amb crèdits 
de carboni, que les empreses 
podran assolir mitjançant 
accions com la pràctica de 
l’agricultura regenerativa, 
dedicant i gestionant extensi-
ons de terreny a bosc, o gene-
rant energia elèctrica mitjan-
çant processos renovables.
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Eugeni Baqué, cap d’operacions de Seidor, dirigint-se als assistents a la jornada de benvinguda      als alumnes que es va fer dilluns a les dependències de Seidor, a Vic

que “tenim un problema de 
fuga de talent. Marxa cap a 
Barcelona. Aquesta és una 

bona oportunitat per fer 
marca al territori, arrelar els 
joves a les empreses, impreg-

nar-los de la seva essència 
i que vegin que aquí es pot 
treballar bé”. 

Ortiz explica també que 
Creacció “ha fet de hub 
del projecte. Als instituts 
preparem els nois i noies a 
partir dels continguts que 
ens diuen les empreses. Per 
nosaltres és important no 
quedar desfasats. A partir 
d’aquí, presentem els currí-
culums dels alumnes a Creac-
ció, que és qui fa la distribu-
ció a les empreses”. 

Per Ortiz és important que 
es trenqui amb l’associació 
de famílies professionals a 
un gènere. “Em costa d’en-
tendre. Hem de lluitar per 
feminitzar les TIC.” I és que 
segons apunten els impul-
sors del programa, en moltes 
ocasions les noies perden 
l’oportunitat de dedicar-se 
a un sector com el TIC, amb 
molta demanda i constant 
transformació. 

A la sessió de benvinguda 
als alumnes de pràctiques 
duals que dilluns es va fer a 
Seidor també hi va assistir la 
regidora d’Educació i Joves 
de l’Ajuntament de Vic, Bet 
Franquesa, que va destacar 
que “Osona TIC Talent res-
pon a les necessitats de les 
companyies i del jovent TIC, 
i també compleix una funció 
de reequilibri territorial en el 
sector tecnològic molt relle-
vant”.

CARLOTA SARRATE

Alumna de Teknós

“És més pràctic 
que la universitat”
Vic Carlota Sarrate va 
decidir-se a fer el Grau 
Superior de Disseny 
d’Aplicacions Multi-
plataforma al campus 
professional Teknós de 
la UVic-UCC, després de 
començar els graus uni-
versitaris d’Estadística i 
Telecomunicacions. “He 
fet moltes tombarelles. 
Vaig patir molt a Batxille-
rat, Estadística i Telecos i 
en els dos darrers anys els 
nivells d’ansietat han bai-
xat molt”. El grau superior 
“és més pràctic. Tinc com-
panys de la universitat als 
quals jo els he ensenyat 
coses”. Fa les pràctiques a 
Seidor.

FILIP LESNIEWSKI

Alumne de l’Escorial

“Se’m dona bé 
programar”
Vic Un cop acabat el Bat-
xillerat, Filip Lesniewski, 
que ara té 19 anys, no tenia 
clar per on continuar l’iti-
nerari formatiu. “No tenia 
clar si fer una cosa més 
teòrica o més pràctica i el 
director em va proposar 
fer el cicle d’Administració 
de sistemes informàtics en 
xarxa”. Admet que estava 
insegur de l’aposta perquè 
“mai no havia fet gaire 
res d’informàtica, però de 
seguida m’hi vaig trobar 
molt bé i m’he adonat 
que se’m donen bé moltes 
coses, com per exemple 
programar”. Aquesta set-
mana ha començat les pràc-
tiques a Seidor.

L’exconseller d’Economia Jaume Giró parla a Vic de les dates clau de l’economia actual

De la caiguda del mur a Ucraïna
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Jaume Giró, en primer terme, observat pel candidat de Junts Albert Castells

Vic

I.M.

9 de novembre de 1989 i 24 
de febrer de 2022. Són les 
dues dates clau del darrer 
mig segle, segons explicava 
dimecres en una conferència 
a Vic l’exconseller d’Eco-
nomia Jaume Giró. L’acte, 
organitzat per Junts per 
Catalunya, formava part de la 
cursa electoral d’Albert Cas-
tells cap a l’alcaldia de Vic.

La primera data, la de la 
caiguda del mur de Berlín, 
va suposar, segons Giró, 
l’obertura del món i l’entra-
da a “l’era econòmica de la 
globalització” que permetia 
accedir a matèries primeres 
“abundants i barates” a tot-
hom per jugar en igualtat 
de condicions. L’inici de la 
guerra d’Ucraïna, la segona 
data, ha suposat, en canvi, 
un retrocés, segons el relat 
de Jaume Giró. “El món es 
comença a tancar. Les tensi-
ons es barregen amb la geo-
política.” 

Sobrepassant el relat de 
Putin dolent i ucraïnesos 
bons, Giró apuntava que 
darrere el conflicte bèl·lic hi 
ha els interessos dels Estats 

Units, d’una banda, i països 
com la Xina i l’Índia, de l’al-
tra, pel control de l’energia, 
un element que “afecta tota 

l’economia productiva”. I 
d’aquí venen tots els mals: 
increments de costos i tipus 
d’interès, inflació i pèrdua de 

poder adquisitiu. 
En aquest escenari, es 

va aturar per admetre que 
en aspectes energètics “a 
Catalunya no ho hem fet 
bé”. “Tenim una estructura 
energètica poc comparable 
a qualsevol país europeu als 
quals m’agradaria que s’as-
semblés”. Giró parlava de la 
implantació de fonts d’ener-
gia renovable amb un doble 
objectiu: el medi ambient i 
la sobirania. Tot el contrari 
d’ara que, deia Giró, “depe-
nem de combustibles fòssils 
importats”, tot recordant que 
només el 16% de l’energia 
consumida a Catalunya prové 
de fonts renovables. Fins i 
tot a Espanya la dada s’enfila 
fins el 40%.

Giró també va parlar de 
“la tempesta perfecta” que 
aquest 2022 ha afectat el sec-
tor agrari català: energia cara, 
cereal car, fertilitzants cars 
i males collites. Amb tot, les 
dades econòmiques, fins ara, 
no han estat dolentes. S’ha 
disparat la inflació però s’ha 
mantingut l’activitat laboral i 
l’atur a Catalunya s’ha situat 
per sota del 10%. “La inflació 
s’ha anat moderant perquè 
els metges van posar l’econo-

mia a l’UCI, pujant els tipus 
d’interès”. Això va frenar la 
inversió, però no l’activitat. 
I com s’explica? En bona part 
per l’elevat consum que hi 
ha hagut després de la pan-
dèmia. 

Amb tot, i ja mirant el 
2023, Giró afegia que “la 
inflació és un problema que 
va per llarg”. I posava dades. 
“En el darrer any, de desem-
bre a desembre, l’IPC en l’ali-
mentació ha crescut un 12%”. 
Per això apuntava que el 2023 
“el millor escenari és que no 
hi hagi recessió”, que són dos 
trimestres seguits amb una 
caiguda del PIB. “No tindrem 
recessió, però tindrem un 
creixement suau, molt mode-
rat.”

Va ser aquí on va llançar 
un crit d’alerta al 2,5% de les 
empreses catalanes que no 
generen prou benefici per 
pagar el deute que tenen. 
Passaran un any difícil va 
vaticinar. Una alerta, però, 
que pot canviar d’un dia per 
l’altre si s’acaba la guerra, va 
dir.

Giró va acabar la conferèn-
cia repassant els esculls, tan-
gibles i intangibles de l’eco-
nomia catalana: el dèficit 
fiscal, la baixa execució de les 
inversions per part de l’Es-
tat, l’accés als fons europeus 
limitat per Madrid, la cultura 
de l’esforç pròpia de l’empre-
sa catalana, l’excel·lència, el 
talent i el coneixement. 
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Traves en la cessió dels sòls per al nou
institut de Girona | Jordi Ferrer | girona |
Societat | El Punt Avui
La tramitació de l’Ajuntament de Girona per cedir uns terrenys al sud del municipi per al futur
institut Ermessenda topa amb més d’un obstacle. L’acumulació d’aigua i les restes de cobalt
trobades en el subsol de l’antiga fàbrica Simon, al carrer Barcelona, alentiran la urbanització del
sector. L’Ajuntament ha adjudicat el projecte d’urbanització del sector (el polígon d’actuació
número 117), amb una superfície de 4.808,40 m².

El regidor d’Urbanisme, Lluís Martí (Junts), ha explicat que les restes trobades de cobalt en el
subsol –se sol trobar en seus d’antigues indústries, diu– han obligat a demanar un estudi a una
empresa per determinar si hi ha moltes restes de metall, que podrien obligar a fer tasques de
descontaminació. Això ho determinarà l’informe de l’empresa de Celrà Centre Estudis Cons
Anàlisi Material SL (Cecam), que va ser contractada a finals de novembre del 2022.

A més, l’aigua acumulada obligarà a fer un estudi topogràfic i extreure-la. Abans de fer la cessió
dels terrenys a la Generalitat, que construirà l’edifici de l’institut, caldrà que el consistori urbanitzi
el sector i executi la reparcel·lació. Part de les futures parcel·les seran per al centre d’educació
secundària, inaugurat el 2014 i que ara té dues seus separades per dos quilòmetres: l’edifici
Cartanyà, a prop de l’església de Sant Josep, i Can Prunell, a tocar de l’escola El Bosc de la
Pabordia.

L’any 2016, l’Ajuntament i la Generalitat van acordar que l’institut anés a la Simon. Llavors
s’havia d’obrir el curs 2019/20. Posteriorment, però, l’obertura de l’institut es va endarrerir fins al
2023 i ara és improbable que estigui en funcionament abans de finals del 2024.

El ple municipal del maig del 2021 va aprovar el canvi a ús docent de l’antiga Simon. Fa gairebé
dos anys la previsió era que hi hagués quatre línies d’ESO –ampliables a dues més– i tres de
batxillerat, i encabir-hi l’escola d’adults i cicles formatius.

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2241075-traves-en-la-cessio-dels-sols-per-al-nou-institut-de-girona.html
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L’institut escola Josep Maria Xandri de Sant
Pere estrena l’edifici nou - El 9 Nou
Encara amb els operaris fent-hi els darrers retocs, alumnat i professorat de l’institut escola Josep
Maria Xandri de Sant Pere de Torelló han estrenat aquesta setmana el nou edifici del centre.
L’institut escola funcionarà, d’aquesta manera, amb el nou espai i també l’edifici històric, que
data de 1934. En base al model que ja s’havia desplegat els darrers anys, a primària i a
secundària no hi ha aules assignades per cursos, sinó per espais temàtics, de manera que
infants i joves passen per les diferents classes, tant de l’edifici nou com de l’antic. Els
passadissos també estan pensats per treballar-hi.

 Les obres de la nova edificació, de tres plantes i uns 1.400 metres quadrats, han anat a càrrec
de l’empresa gironina Arcadi Pla, i van començar fa pràcticament un any, després que els dos
primers concursos quedessin deserts. L’increment del preu de les matèries primeres ha
augmentat també el cost de l’obra, que es va licitar per 1,4 milions d’euros, i que n’acabarà
valent 1,6. L’ha finançat l’ajuntament, la meitat amb recursos propis provinents del romanent de
tresoreria, i la resta amb subvencions de la Diputació i de la Generalitat. Per l’equip de govern,
l’institut-escola, que es va materialitzar el curs 2020-2021 però que l’ajuntament de Sant Pere ja
plantejava des de l’any 2008, contribueix a la sosteniblitat econòmica i social del municipi.

Les obres a l’institut-escola Josep Maria Xandri, tot i així, continuaran. El departament
d’Educació preveu destinar-hi 900.000 euros, en dues anualitats, per adequar l’edifici històric,
treballs que es farien aquest estiu, i el que ve.

 Actualment, l’institut escola Josep Maria Xandri compta amb 289 alumnes, de P3 a tercer
d’ESO, cent més que abans que s’hi implantés la secundària, que hi quedarà totalment
desplegada el curs que ve. La plantilla de docents és de 16 persones a infantil i primària i vuit a
secundària, a les quals aquesta setmana s’han afegit dues persones més, que estan a mitja
jornada, per les incorporacions derivades de la reducció de l’hora lectiva.

COMENTARIS

https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/societat/linstitut-escola-josep-maria-xandri-de-sant-pere-estrena-ledifici-nou-2/
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Reclamen 

abaratir trens 

d’alta velocitat 

infrautilitzats
I més trajectes als 
convencionals

TRANSPORT PROPOSTA

M. CODINAS
❘ LLEIDA ❘ El Fòrum Secore, que 
inclou la Cambra de Comerç, 
patronals i sindicats de Llei-
da, va presentar ahir un es-
tudi elaborat per CCOO que 
proposa crear una xarxa de 
trens d’alta velocitat catalana 
amb obligació de servei públic 
(Catav). A més de connectar 
les quatre capitals, permetria 
abaratir bitllets de trens ara 
infrautilitzats. 

En aquest sentit, planteja 
alliberar places d’AVE al preu 
d’Avant quan els trens circulin 
buits. Alberto Puivecino, de 
CCOO, va dir que “a Catalu-
nya no hi ha prou Avants i em-
preses com Ouigo i Iryo, que 

M. CODINAS

El Fòrum Secore va presentar l’estudi elaborat per CCOO.

no paren a Lleida, es regeixen 
per criteris comercials”, la 
qual cosa implica “desigual-
tat respecte a altres ciutats”. 
D’altra banda, Puivecino va 
presentar també una proposta 
per millorar el servei ferrovia-
ri de mitjana distància, que ac-
tualment compta només amb 
un 2 per cent del total de trens 

que circulen a Catalunya amb 
origen o destinació a Lleida. 
Representaria un increment de 
freqüències en les quatre línies 
existents per arribar al 5 per 
cent. La delegada del Govern 
a Lleida, Montse Bergés, va 
assegurar que la Generalitat 
treballa ja perquè el projecte 
es converteixi en una realitat.

S.ESPÍN
❘ ALCARRÀS ❘ Alcarràs estrenarà 
un segon institut el curs 2023-
2024, segons van confirmar 
ahir fonts del departament 
d’Educació. Van assenyalar 
que amb aquest nou equipa-
ment educatiu donaran res-
posta a les necessitats d’esco-
larització a secundària al Baix 
Segrià, on la població va en 
augment. 

Aquest nou institut que im-
pulsa el departament estarà 
ubicat inicialment en mòduls 
prefabricats i ja estarà ope-
ratiu el mes de setembre, per 
a l’inici del curs. Començarà 
només amb alumnes de primer 
d’educació secundària obliga-
tòria (ESO), de manera que 
cada any anirà guanyant un 
curs fins a arribar a completar 
tota l’etapa.

L’anunci sobre el nou insti-
tut d’Alcarràs arriba després 
de reiterades reivindicacions 
de la comunitat educativa de 
la localitat i també de l’ajun-
tament (que ofereix terrenys 
municipals per al nou centre), 
que han alertat durant els úl-
tims mesos del risc de mas-
sificació escolar per falta de 
places.

El mes de novembre, els 
quatre centres actuals van 
firmar una carta que van en-
tregar al delegat d’Educació a 
Lleida, Claudi Vidal, per re-
clamar el nou centre de secun-

dària. Els col·legis Comtes de 
Torregrossa i Parc del Saladar, 
l’escola bressol i l’institut reu-
neixen més de 1.700 alumnes. 
Al col·legi Comtes de Torre-
gossa hi estudien 495 alumnes, 
a l’escola Parc del Saladar 582, 
a l’Institut Alcarràs 558 i a la 
llar d’infants hi van 74 nens i 
nenes d’Alcarràs.

El consistori considera que 
hi ha una sobreocupació a les 
aules d’un 20 per cent d’alum-
nes de mitjana des de fa di-
versos anys per falta de prou 
equipaments. 

Amb dades de f inals de 
l’any passat, s’ha donat la cir-
cumstància que els tres-cents 
alumnes del Comtes de Tor-
regrosa que s’hi queden a di-
nar han de repartir-se entre el 
menjador i les aules.

D’altra banda, la reclama-
ció d’un nou institut s’ha ac-
centuat ja que per al curs que 
ve s’haurà d’ampliar primer 
d’ESO d’un a dos grups a causa 
de l’augment de població.

Alcarràs tindrà un nou 

institut el curs vinent
Començarà en mòduls amb alumnes de primer d’ESO || Dona 
resposta a les reivindicacions de la comunitat educativa

ENSENYAMENT EQUIPAMENTS

SOBREOCUPACIÓ

El consistori calcula  
que les aules tenen  
una sobreocupació  
d’un 20% de mitjana

Imatge d’arxiu d’un inici de curs a Alcarràs.

SEGRE

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Aquest tram suporta una mitjana de 14.000 vehicles diaris.

C. SANS

C. SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’ajuntament 
de la Seu ha donat llum verda 
a habilitar un pas de vianants 
a l’Eix Pirinenc (N-260) al 
seu pas per Castellciutat. Els 
veïns veuran d’aquesta ma-
nera complerta la reivindica-
ció de millora de la seguretat 
en aquest punt del poble, di-
vidit per la carretera. 

Això obliga els veïns, al-
guns dels quals famílies amb 
infants en edat escolar, a 
creuar la via per poder anar 
al col·legi. A la zona es tro-
ben també diverses empreses 
i un establiment hoteler i de 
restauració.

El projecte preveu un se-
màfor de llum ambra inter-
mitent per senyalitzar el nou 
pas per a vianants. Per a això 
es tornarà a posar en marxa 
el que està situat al punt qui-

lomètric 229 de la carretera, 
fora de servei des de fa anys. 
El regidor d’Urbanisme de la 
Seu d’Urgell, Joan Gurrera, 
va explicar que s’instal·laran 
dos plafons lluminosos, un 
en cada sentit de la circula-
ció, que informaran sobre la 
velocitat dels vehicles que 
creuen per aquest punt de la 
carretera.

Les obres representaran 
una inversió de 39.331 euros 
i començaran a la primavera. 
Per la seua banda, l’ajunta-
ment busca subvencions per 
sufragar les obres. 

S’adequarà el camí que 
transcorre des de la vorera 
per als vianants que enllaça 
amb la plaça de l’Arbre fins 
al pas de vianants i s’habilita-
rà una marquesina amb una 
parada de transport públic al 
costat de l’N-260.

Habiliten un pas de 
vianants per creuar l’Eix 
Pirinec a Castellciutat

Territori completa la inspecció del talús de la C-13

❘ LLEIDA ❘ Tècnics del departament de Territori van analitzar 
ahir els talussos de la C-13, des d’on diumenge passat van 
caure pedres que van danyar dos vehicles. Ara s’elaborarà 
un informe per determinar què fer.

Andorra ven la seua oferta turística a Fitur

❘ ANDORRA ❘ Andorra participarà en la fira Internacional de 
Turisme (Fitur), on donarà a conèixer novetats com l’ober-
tura de l’Unnic, el nou casino i complex d’oci.

Inauguren les noves sales museu del Canal d’Urgell

❘ MOLLERUSSA ❘ La Casa Canal de Mollerussa inaugura dissabte 
l’ampliació de les noves sales museogràfiques de l’Espai Cul-
tural dels Canals d’Urgell. L’acte comptarà amb el president 
de la Diputació, Joan Talarn.

Els allotjaments de la Vall de Boí, més sostenibles

❘ LA VALL DE BOÍ ❘ Els allotjaments turístics de la Vall de Boí fo-
menten la sostenibilitat amb més de 300 iniciatives, segons 
un estudi vinculat al pla de sostenibilitat turística.

Alerta per una roca de gran mida a l’N-230

❘ LLEIDA ❘ Una roca de gran mida senyalitzada amb cons al costat 
de l’N-230 a Sopeira va alertar ahir a la nit els conductors. 
Uns la van atribuir a un nou despreniment i altres, a la cai-
guda controlada de roques a la zona per sanejar el pendent.
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Més de 250 alumnes de 7 instituts de Reus
participen al Tots Dansen
L'objectiu del projecte és apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic
jove

Un total de 251 alumnes de 7 centres educatius de la ciutat participen al projecte Tots Dansen.
L'objectiu d'aquest projecte és apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al
públic jove, i esdevé alhora una eina educativa pel professorat. 

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que «Tots Dansen és un
aprenentatge i una vivència i experiència positives, tant personal com col·lectiva, per a l'alumnat
dels instituts d'ensenyament secundari». Ho fa, a més, com un dels eixos principals del Pla
d'Impuls de la Dansa, promogut per la Generalitat de Catalunya, per reforçar i incrementar el
compromís de la dansa amb l'educació, les escoles i la comunitat. 

El coreògraf que estarà a disposició dels alumnes i professors a Reus serà Mario G. Sáez.
Enguany es tornaran a fer els assajos al teatre amb el coreògraf i amb Ció Borràs, formadora
local del projecte a la ciutat. 

El projecte que es treballarà és «Celebració. Els diumenges de la vida». El punt de partida
d'aquesta proposta és el concepte de «celebrar» en les seves diferents opcions. Sempre s'ha
celebrat dansant, des dels balls de la cort després de guanyar una guerra fins als festivals de
música i concerts multitudinaris, de la sardana als balls del Fortnite amb què els avatars
celebren les seves conquestes. Un munt de referents que estan plens de moviment i que els
alumnes exploraran per crear un llenguatge propi que celebri les possibilitats del cos i que els
havia de permetre transformar un concepte en espectacle.

Els instituts que participen enguany al Tots Dansen són el Gabriel Ferrater i Solér, el Gaudí, el
Baix Camp, el Pi del Burgar, el Salvador Vilaseca, el col·legi Sant Josep i l'Institut Roseta Mauri.
El projecte s'adreça preferentment als estudiants de 2n i 3r d'ESO i vol introduir, promoure i
donar a conèixer el llenguatge del moviment i la dansa contemporània en horari lectiu a partir de
coreografies dissenyades especialment per a l'ocasió.  Després de tot el treball i els assajos, el
resultat es mostrarà i presentarà en públic el dimarts 25 d'abril i dimecres 26 d'abril. 

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2023/01/12/mes_250_alumnes_instituts_reus_participen_tots_dansen_132328_1092.html


Mitjà: naciodigital.cat

Publicat: 12/01/2023

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 978.478
Lectores

Valor: 1.017€

URL: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107287/ina...

El nou edifici de l'escola Pla del Puig de
Sant Fruitós queda oficialment inaugurat
Aquest dimecres ha quedat inaugurat de forma oficial el nou edifici de l'

escola Pla del Puig

de

Sant Fruitós de Bages

, que va posar-se en funcionament amb l'inici de curs aquest passat mes de setembre.

Un grup d'infants, acompanyats pel conseller d'Educació,

Josep Gonzàlez-Cambray

, per l'alcaldessa,

Àdria Mazcuñán

, pel regidor d'Ensenyament,

Felip Echarri

, i  per la directora del centre,

Marta Casas

, han descobert la placa inaugural de l'edifici sota la mirada de tots els infants i famílies del
centre.

En el torn dels parlaments, s'ha donat veu a tres joves que van ser els

primers alumnes de l'escola

ara fa setze anys, quan es van instal·lar els barracons provisionals. Alhora també han pres part
de l'acte dos alumnes que actualment cursen 6è de primària i que han pogut gaudir finalment del
nou edifici en el seu darrer curs de la seva etapa d'educació primària. L'acte d'inauguració ha
finalitzat amb una festa amb

animació infantil

i xocolatada al pati de l'escola.

Prèviament a la inauguració, el conseller ha visitat les dependències de l'Ajuntament on ha
signat el

llibre d'honor del consistori

. Durant l'acte l'han acompanyat l'alcaldessa, el regidor d'Ensenyament, la delegada del Govern

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/107287/inauguracio-escola-pla-del-puig-sant-fruitos-de-bages-josep-gonzalez-cambray


a la Catalunya Central,

Montse Barniol

, la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central,

Gemma Boix

, així com altres regidors del consistori.

Posteriorment, han mantingut una reunió de treball on s'han tractat diferents temes de l'àmbit
educatiu que afecten el municipi.

Al migdia la comitiva ha compartit un

dinar a l'escola

amb les direccions dels diferents centres educatius del municipi i posteriorment han fet una visita
a les noves instal·lacions i han pogut veure el funcionament del centre visitant diverses aules.
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L’Escola 30 Passos es podria quedar sense espai abans de tenir nou
edifici
Onze centres educatius de la ciutat es veuen obligats actualment a impartir classes en equipaments modulars. Concretament, el llistat del Consorci
d’Educació de Barcelona enumera els instituts La Sagrera-Sant Andreu, Angeleta Ferrer i Vapor del Fil més les escoles 9 Graons, Auditori, Gaia, Teixidores
Gràcia, Xirinacs, Flor de Maig, Entença i 30 Passos.

En el cas de Teixidores, que funciona amb mòduls al carrer de l’Encarnació des de fa cinc anys, el regidor d’Educació Pau Gonzàlez va anunciar el
desembre passat que es traslladarà a l’entorn dels carrers de les Carolines, Gran de Gràcia i Riera de Cassoles, ja com a institut escola.

Les circumstàncies de l’Escola 30 Passos, al carrer de Berenguer de Palou 64 (barri de La Sagrera), són particularment delicades, atès que acumula set
anys en barracons i teòricament el passat setembre hauria d’haver inaugurat el nou edifici com a institut escola. Els afectats han fet palès el seu malestar a
les xarxes perquè la cosa va per llarg i el bucle conté molta lletra petita.

Una falsa esperança

Semblava que el panorama s’aclaria el novembre passat, quan la Generalitat va anunciar que destinaria més de 52 milions d’euros per construir i
ampliar 9 centres educatius de Barcelona i l’àmbit metropolità. Unes obres emmarcades en el Programa d’encàrrecs d’actuacions (PEA), que preveia
construir, ampliar i reformar 21 escoles i instituts d’arreu de Catalunya amb una inversió de més de 98 milions d’euros.

Però segons Raquel Bonell, presidenta de l’Associació de Famílies d’Els 30 Passos, amb aquesta mesura en realitat “es va regularitzar una errada
administrativa”: “El nostre edifici es va dissenyar com a institut escola però quan es va fer la primera dotació pressupostària va ser per a l’escola”, explica al
TOT Barcelona. Per tant, fins que no hi ha hagut dotació específica com a institut escola -l’anunci del passat novembre- no han engegat tots els processos
aplicables inherents a la licitació del disseny i les obres. “Això vol dir posar el comptador a zero”, adverteix.

https://www.totbarcelona.cat/societat/lescola-30-passos-es-podria-quedar-sense-espai-abans-de-tenir-nou-edifici-280687/
https://www.totbarcelona.cat/societat/gracia-anuncia-dos-projectes-institut-escola-276389/


L’Escola 30 Passos continua reivindicant un nou edifici el més aviat possible / Gabriel González

Bonell recorda que actualment encara no disposen dels plecs de la licitació de les obres i, malgrat les diverses reunions mantingudes amb el Consorci,
l’Ajuntament i la Generalitat, els terminis difícilment són escurçables: dos anys pel procés d’estudi, la licitació, disseny d’obres i aprovació, més els plecs
i dos anys de feina per part de l’empresa constructora. “Tenim els calendaris molt controlats”.

Risc de desfasament

D’entrada, la presidenta de l’Associació de Famílies d’Els 30 Passos assenyala que l’endarreriment provocat per l’errada administrativa comporta un altre
perill. Com que la dotació inicial es va signar el 2019 i la licitació es durà a terme en un any i mig o dos, “pot haver quedat tan desfasada per l’encariment
dels materials de construcció que potser queda deserta perquè sigui inviable construir un institut escola amb el pressupost que tenim. Això ja va passar al
CAP de La Sagrera”, alerta.

En aquest sentit, des del centre han realitzat requeriments al Consorci però esperen resposta des del maig. “No es volien comprometre a donar terminis
perquè ja no els havien complert i ens sembla greu. Hi ha responsables però no assumpció de responsabilitats”, es queixa Bonell. Per aquest motiu, i a
banda de fer pressió des de les xarxes, s’estan organitzant amb la resta de centres de la ciutat que també tenen barracons. “Era una solució provisional
que s’ha enquistat i és un problema estructural de tot Catalunya”, remarca.

Sobrecost important



Un altre efecte dòmino del retard impacta directament a les butxaques. L’Associació de Famílies d’Els 30 Passos assegura que ha fet un estudi dels mòduls
que necessitarà fins que disposi de l’edifici definitiu amb els següents resultats: si s’hi destinen uns 50.000 euros mensuals del lloguer i manteniment i
l’edifici arriba en els tempos previstos, s’haurà produït “un sobrecost de cinc milions d’euros que està assumint la ciutadania, un malbaratament de diners
públics que es podrien invertir en altres necessitats”.

Un grafit reivindicatiu al costat de l’escola 30 Passos / Gabriel González

El ‘mentrestant’ tampoc convida precisament a l’optimisme: com que cada curs el centre creix amb 50 nous infants, els han hagut d’ampliar una tercera
línia de mòduls per resoldre la manca d’espai “en una zona no prevista perquè el Consorci el volia posar dins l’àmbit del jardí, de manera que ens
quedàvem sense espais exteriors i no es complia el metre quadrat requerit per infant en qualsevol centre públic”.

Proximitat amb les obres i sense espai futur

Bonell recorda que el procés de licitació és en mans de la Generalitat però encara no hi ha un equip tècnic designat que els hagi comunicat terminis
concrets. La presidenta de l’Associació de Famílies 30 Passos comenta que, a priori, l’edifici ha d’estar enllestit el curs 2025-26 per la part d’infantil “i,
com a molt, primària” però existeix un darrer factor agreujant. “Els mòduls estan ubicats en un espai que toca amb l’espai designat per construir l’edifici, per
la qual cosa durant dos anys els alumnes conviurien a menys de 50 metres amb les obres, amb tot el que això implica en termes de contaminació acústica i
ambiental”.

Per acabar-ho d’adobar, els càlculs de l’associació dibuixen un escenari negre. “Ens quedaríem sense espai abans que finalitzés el nou edifici i molts
alumnes mai arribarien a poder-lo usar”, es queixa Bonell.
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