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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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“Haestatuncamítortuósieldany
és irreparable”, explicaAlejandro
Calleja. Però, tot i això, creu que
ha pagat la pena. Avui ell i la seva
famíliacelebrenquelaFiscaliaels
doni suport en la reclamació que
escompensielseufillRubén,amb
síndromedeDown,pervulnerar-
ne ladignitat i eldretaunaeduca-
ció inclusiva.
Elperiplejudicial,quejadura11

anys, va arribar fins al Comitè so-
bre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions Uni-
des, que va dictaminar el setem-
bre del 2020 que Espanya va vio-
lar els drets a una educació inclu-
siva i a no ser discriminat de
RubénCalleja.Quantenia11anys,
va ser obligat, en contra de l’opi-

niódelasevafamília,aabandonar
l’escola pública ordinària de Lleó
on estudiava primària i a matri-
cular-se en un centre d’educació
especial.
Avui en Rubén té 23 anys i va

perdre la sevaoportunitatdecon-
tinuarenunaescola inclusiva.Pe-
rò els pares no han desistit en la
seva lluita i van ser pioners a por-
tar un recurs d’aquest tipus da-
vantelcomitèdel’ONUquevetlla
perlespersonesambdiscapacitat.
“Ja més que per a en Rubén,
aquesta lluita tan llarga ha de ser-
vir a tota la societat. Igual que els
ciutadans complim les lleis, l’Es-
tat no pot complir només el que li
dona la gana; això va en contra de
la Constitució i dels acords inter-
nacions firmats lliurement i vo-
luntàriament”, explica.
Calleja rememora el moment

enquèlavidad’enRubéniladeto-
ta la família va canviar. “El nen va
estar-se vuit anys perfectament
escolaritzati integratenunaesco-
la pública. Fins que un nou tutor
vadecidir quenoel volia a l’aula”,
explica. Els pares van denunciar
que el nen havia patit maltracta-
mentsperpartdedosdocents,pe-
rò l’assumpte va ser arxivat. Pa-
ral·lelament, van decidir que por-
tar-lo a un centre d’educació

LaFiscalia facostat alnoi amb
downquevaapel·lar a l’ONU
perunaeducació inclusiva

i internacionals van desestimar
les pretensions d’aquesta família,
que va portar el cas a l’ONU el
2017. L’organisme els va donar la
raóentot,peròl’Estatespanyolva
fer el desentès i l’Audiència Na-
cionalvanegareldretd’enRubén
a ser compensat.Ara laFiscalia es
posa del costat d’en Rubén i pre-
sentarà recurs de cassació davant
elTribunalSupremcontraaques-
taúltimasentència.
El fiscal Manuel Campoy Mi-

ñarro fonamenta el recurs en el
fet que “s’han vulnerat els drets
fonamentals a l’educació, igualtat
i integritat física imoral d’unme-
norambdiscapacitat i ambneces-
sitats educatives especials; per
haver patit discriminació reitera-
da durant anys, com també per
infracció de la normativa estatal i
internacional”.
En Rubén va estudiar una FP

bàsica de serveis administratius i
treballaenunaempresaordinària
“queestàencantadaambell”.Fins
itotquantotplegatésaixídedolo-
rós, Calleja afegeix: “Tornaríema
fer-ho; es tracta de reclamar els
drets fonamentals dels nens més
vulnerables”."

Lucía Loma i Alejandro Calleja, amb el seu fill Rubén

especial era “condemnar-lo a una
mort educativa”. Van decidir que
estudiésacasaambsuportextern,
i la Fiscalia deMenors deLleó els
va denunciar per abandonament
familiar,eldelicteambquèesper-
segueix l’absentisme escolar. La
denúncia va acabar en un no-res,
peròelprocésvasuposar“uncost
tremend, econòmicperò sobretot
emocional”, afirmaCalleja.
Instàncies judicials espanyoles

trepà que em donen”, assenyala.
Aquestmesnohaabonatnilafac-
turadel’aiguaniladelallumitem
queenqualsevolmomentpuguin
tallar-li el subministrament. Les
dues filles amb qui tenen relació
paguen la guaguaqueporta la se-
vamarealcentrededia.“Vames-
tudiar treure-la del centre per-
què jo no podia pagar-lo. Al final
les meves filles ajuden i, de fet, a
ella li vamoltbéanar-hi”,diu.
Explicaquelasevadonacobra-

va una pensió de pocmés de 300
euros fins faunsmesos,quanliva
arribar una carta en què li dema-

naven “nombrosos tràmits” a fer
en deu dies per continuar perce-
bent-la.Tot i quevan intentar ar-
reglar-ho, “l’enrenouera tal” que
al final no vanpoder fer-ho i “l’hi
van prendre”. A l’Ajuntament
l’assistenta social em va dir que
eren revisions que es feien cada
cert temps i que a uns els tocava
unesvegades i, ad’altres, unes al-
tres, i que aquesta vegada ensha-
via tocat a nosaltres”, explica. En
Cecilio,queal llargdelasevavida
ha treballat “com un desgraciat
en tot el que ha pogut”, al sector
de la construcció i de conductor,
entre d’altres, es pregunta “què
ha fet malament en aquesta vida
perquè li toqui aquest patiment”.
“Elquetincasobreésmolt.Elcos
noemdonamés”, afegeix."

Ambunapagade650
euros,endestina325
apagarelcentrededia
pera lasevadona iell
‘sobreviu’amblaresta

Fa dotze anys que un octogenari de les Canàries espera plaça en una residència per a la seva dona amb alzheimer

“Hepensat a treure’mdelmig”
)&/.&# -%3,0,+%2
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C
ecilioHernández(84
anys) i Candelaria
Pérez (82) fa unami-
camésde65anysque
estan junts. Es van

conèixer quan ella amb prou fei-
nes tenia 17 anys i ell 19, i després
d’un festeig curt van decidir ca-
sar-se i formar una família a Te-
nerife, on han viscut sempre.
Junts “van trampejarmolts tem-
porals”, com recorda en Cecilio.
Vantreballar ivansacrificarmol-
tes coses per tirar endavant els
seus cinc fills, però avui en Ceci-
lio janopotmés.Sesentderrotat.
Famés de 15 anys que lluita con-
tra la malaltia de la seva dona,
l’alzheimer, i la cuida sense rebre
cap tipus d’ajuda. Tres dels seus
fills no apareixen per casa. “Ens
tenen abandonats”, indica. Les
altres dues filles ajuden com po-
den,peròunaestàmalaltadecàn-
cer i està rebent tractament i l’al-
tra treballa, per la qual cosa, com
indica enCecilio, “prou fa acom-
panyant-lo al metge” i anant de
tanten tantaveure’ls.
Les administracions públiques

estan desaparegudes. Fa 12 anys
que en Cecilio reclama una resi-
dència per a la seva dona, però
sempre rep la mateixa resposta:
‘no’; malgrat que la Candelaria té
el tercer grau reconegut de de-
pendència.DemaneraqueenCe-
cilio es veu completament sol i
sense forces. Ara mateix espera
que se li faci una biòpsia, ja que
porta sis mesos “amb una sagnia
sospitosa”, però la cita no arriba.
El 14 de febrer està previst que
l’operin d’un ull i la seva preocu-
pació és què serà de la seva dona
quan l’ingressin a l’hospital. “No
em trobo bé. Estic al màxim i no
veig la sortida. He pensat a treu-

re’m del mig. Algú creu que això
és vida?”, es pregunta en Cecilio,
que actualment rep medicació
per suportar l’ansietat amb què
viu. La Candelaria no el molesta
en absolut, però requereix molta
feina i dedicació. A més, fa cinc
anys va caure i es va trencar un
maluc i, tot i que avui camina “a
poc a poc i amb un bastó”, lama-
joria del temps és en una cadira
de rodes. Per aquesta circums-
tància, en Cecilio va haver de
“malvendre” la casa que tenien a

ValleTabaresperunaaltraalbar-
ri de La Cuesta, on viuen actual-
ment. “Vaig vendre la caseta de
doblealturaalcampperunaaltra
alosa per poder portar la cadira i
que ella estigués més còmoda”.
Segons assenyala, gràcies al seu
afany i a les seves dues filles, avui
la seva dona “no està enllitada”.
“El metge sempre ens diu que
hem fetmolt per ella, que amb la
seva caiguda, l’operació i l’edat
que té era per ser en un llit, però
ésquejomel’estimoi l’ajudoper-

què camini. Vull que sigui bé”,
manifesta en Cecilio, que entre
llàgrimes diu que “li fa molta pe-
naveure-lacomestà”.
La situaciód’enCecilio és real-

ment desesperada. Els seus re-
cursos econòmics són escassos,
ambunapensióde650eurosdes-
tina lameitat a pagar el centre de
dia on acudeix la seva dona i que
és el seu únic moment de respir.
Amb la resta, ha d’arreglar-se-les
per menjar i pagar despeses.
“Moltesvegadesmenjoalgunen-
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Jóvenes extutelados enseñan a otros
migrantes su lengua materna como vía para
combatir la exclusión | Público
Ayoub Zahraoui tiene 21 años, hace cuatro que vive en Catalunya y no tiene papeles. Los
había tenido, pero no pudo renovarlos y lleva más de dos años y medio esperando la resolución
de un recurso. Es una situación nada anómala entre jóvenes migrados que, como él, llegaron
cuando eran menores en Catalunya. Al cumplir 18 años, todo se les complica: sin posibilidad de
trabajar, el acceso a la vivienda es prácticamente una quimera y el riesgo de exclusión social
muy grande.

Pero, a pesar de las dificultades, Ayoub no se detiene. Está haciendo un ciclo de grado medio
de informática y lleva más de un año vinculado a Prollema, un proyecto catalán que forma a
jóvenes migrados para que puedan enseñar su lengua materna. Esto les da un empleo, ingresos
y abre la puerta a la que creen red. "Son jóvenes con una situación complicada a los que solo se
les pide conocimiento de catalán o de castellano", explica Ayoub con un café con leche en el
centro cívico de Sant Narcís, en Girona.

Él, el curso pasado, se formó como enseñante en Barcelona, donde se encuentra la sede de
Prollema. Al cabo de unos meses impartió un taller de darija -el árabe marroquí- a cinco
educadores de calle que querían aprender de ellos para tener más vínculo con los chicos con
los que a menudo trabajan. Y, como lleva tiempo viviendo en las comarcas gerundenses, ahora
es el responsable de expandir el proyecto en el Ateneu Popular Coma Cros, en Salt. En
Tarragona también se ha impulsado una réplica.

"Crear el grupo de Salt es un paso adelante. Me gusta enseñar a otros jóvenes mi experiencia".
Ayoub se encuentra tres veces por semana con un chico que tiene de lengua materna el fula -es
de Gambia-, un chico y una chica que hablan darija y otro que habla amazig -una lengua
bereber también hablada en Marruecos. Han pasado por distintos procesos migratorios, porque
no todos llegaron como menores no acompañados, pero todos se han visto en riesgo de
exclusión social. Y, lo más importante, les motiva aprender: "Ahora piensan que enseñar su
idioma será muy complicado, pero yo les tranquilizo porque ya he pasado por eso".

Durante cuatro meses, los cinco se irán encontrando hasta que estén a punto para enseñar su
lengua. "Cada joven tiene su forma de enseñar: uno lo hace con el cuerpo, otro con fichas, o con
juegos. Primero trabajamos juntos y después cada uno lo hará de manera diferente", profundiza
Ayoub. La mayoría enseñarán darija, amazig o wolof, lengua hablada en Senegal y Gambia, a
personas que trabajan con colectivos migrados, principalmente.

Un puente para volver a estudiar

Cerca de 30 jóvenes han pasado por Prollema a lo largo de siete ediciones. La mayoría son del
Magreb, pero también del África subsahariana y de Asia Meriodional. Seis de cada 10 están en
situación irregular y esto les aboca a no poder estudiar ni trabajar. Pero la cuestión, al terminar
el proyecto, 
cambia. Por ejemplo, de los cinco jóvenes de la última edición, cuatro no tenían ningún empleo

https://publico.es/sociedad/jovenes-extutelados-ensenan-otros-migrantes-lengua-materna-via-combatir-exclusion.html#md=modulo-portada-fila-de-modulos:3x2-t1;mm=mobile-big
https://www.publico.es/tag/catalunya#analytics-noticia:contenido-enlace
https://www.publico.es/public/manca-places-racisme-i-mercat-l-habitatge-excloent-aboquen-els-joves-migrats-i-extutelats-carrer.html#analytics-noticia:contenido-enlace
https://prollema.org/


cuando lo empezaron. Al terminarla, todos menos uno estaban cursando una formación.

Y es que, más allá de capacitarles para enseñar su lengua, la razón de ser 
de Prollema es volver a conectar a estos jóvenes a la sociedad, principalmente a través de la
educación. "En los primeros meses su actividad principal es Prollema, pero el objetivo es que
progresivamente sea algo complementario y lo principal sea empezar una formación", detalla
David Garcia Savalls, responsable del proyecto. La entrada en el mundo laboral es aún más
complicada.

Prollema ocupa un vacío de la Administración respecto a los jóvenes migrados, especialmente
a los extutelados. En Catalunya, en los últimos cinco años han llegado 9.000 menores, que han
entrado en el sistema de protección de la Direcció General de la Infància i l'Adolescència
(DGAIA). Pero al cumplir los 18, la falta de plazas, el racismo y un mercado de la vivienda
excluyente los abocan a la calle, como denunciaba el Consell Nacional de la Joventut de
Cataluña (CNJC) en el informe del sistema de (des) protecció al carrer: Joventut migrada
extutelada en Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge. 

Garcia Savalls lo ve de primera mano con los jóvenes que entran a formar parte de Prollema.
"Cada vez hay más jóvenes en vulnerabilidad residencial, desde el sinhogarismo hasta los que
viven en viviendas ocupadas o en pisos de acogida, pero temporales". Los recursos a los que
tienen acceso son a menudo "asistencialistas" y no favorecen que puedan desarrollar su
proyecto vital. "Son jóvenes sin documentación, invisibles. Tienen un acceso muy limitado a los
recursos", añade Garcia Savalls.

Además, conocer a otros jóvenes en la misma situación y poder compartir experiencias y miedos
es un flotador en medio de procesos personales y burocráticos muy difíciles. "Por la mayoría es
la primera vez que trabajan aquí y así cogen confianza. También ayuda a quienes acaban de
llegar a quitarse la vergüenza", dice Ayoub. Y claro, también mejora el currículo, algo que
preocupa a cualquier joven en edad de entrar en el mundo laboral.

Uno de los miedos que tiene Ayoub es que le acaben denegando los papeles. Pero
acompañado de la red que tiene a su alrededor y ocupado con la FP de Informática y Prollema,
intenta no pensar más de la cuenta. Mantiene la esperanza; ha aportado mucha documentación
sobre los cursos que ha realizado de jardinería, de almacenes, de monitor en el ocio, de catalán,
de castellano. Espera que todo esto demuestre que él es ahí donde quiere estar y se está
moviendo para que así sea. "Sin NIE tienes muchos problemas, no puedes hacer nada",
concluye.
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Los profesores de religión deben tener
contrato indefinido, estipula el Tribunal
Supremo

El alto tribunal estima el recurso de un docente que
demandó a la Conselleria de Educación de la Generalitat y
unifica la doctrina. 

 

El auto se apoya en la Ley de Educación da "un régimen especial para los
profesores de religión, siendo una de las especialidades que lo rigen la
contratación laboral, que solo puede ser por tiempo indefinido.

 

Foto: EP

El Tribunal Supremo (TS) ha unificado doctrina y ha establecido que los profesores de
religión deben tener contrato indefinido.

https://www.galiciapress.es/articulo/movimientos/2023-02-02/4162178-supremo-unifica-doctrina-fija-profesores-religion-deben-tener-contrato-indefinido


En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal estima el recurso de un
profesor de Granollers (Barcelona) que demandó a la Conselleria de Educación de la
Generalitat tras encadenar contratos temporales.

En primera instancia, el Juzgado Social 1 de Mataró (Barcelona) falló a favor del profesor, pero
la Generalitat recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y éste anuló
la primera sentencia aceptando los argumentos de Educación.

Sin embargo, ahora el Supremo ha estimado el recurso del docente, con lo que anula el fallo del
TSJC y da por buena la decisión de la jueza de Mataró.

El recurso del maestro ante el Supremo pedía al tribunal unificar doctrina sobre este
asunto tras pronunciamientos contradictorios entre los tribunales superiores de
Catalunya y de Castilla-La Mancha.

 

"RÉGIMEN ESPECIAL"

Los magistrados recuerdan que la Ley de Educación da "un régimen especial para los
profesores de religión, siendo una de las especialidades que lo rigen la contratación laboral, que
solo puede ser por tiempo indefinido, salvo en los casos de celebración de un contrato de
interinidad por sustitución".

El tribunal se apoya en una sentencia que ya dictó en noviembre de 2022 haciendo referencia a
esta ley y al Real Decreto que regula la relación laboral de los profesores de religión.
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Centros concertados pueden pedir una
subvención por alumnado vulnerable
Barcelona, 2 feb (EFE).- La conselleria de Educación abrirá este viernes la convocatoria pública
de subvenciones para el curso 2022-23 para los colegios concertados que escolarizan alumnos
en situación socioeconómica y sociocultural desfavorecida.

Así consta en la Resolución EDU/246/2023, de 24 de enero, que establece que entre hoy y
hasta el próximo 16 de febrero pueden pedir la subvención los centros educativos que tengan
concertada la educación infantil de segundo ciclo, educación primaria, educación secundaria
obligatoria o educación especial.

Según la resolución, la finalidad de la subvención, cuyo importe global son 24.803.610 de euros,
es "evitar la discriminación del alumnado perteneciente a familias en situación económica más
desfavorecida".

En concreto, se establece una subvención de 988 euros para cada alumno de primer curso de
educación infantil de segundo ciclo y de primer curso de ESO destinada a sufragar las
actividades complementarias, libros de texto, material escolar y actividades curriculares.

Para cada alumno escolarizado en segundo y tercer curso de educación infantil de segundo
ciclo, educación primaria, segundo, tercer y cuarto curso de ESO y en el resto de cursos de
educación especial se conceden 700 euros para subvencionar las actividades complementarias.

Según la resolución, en el caso de que la dotación presupuestaria máxima destinada a la
subvención no permita atender a la totalidad de las solicitudes, se disminuirá proporcionalmente
el módulo correspondiente a la asignación de 700 euros.

La escolarización de alumnos social y culturalmente desfavorecidos en los centros concertados
es fruto del pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic de Greuges para tender
a un reparto equitativo de alumnado entre escuelas públicas y concertadas dentro de una misma
zona escolar.

Para conseguir el equilibro en el reparto de alumnos vulnerables y regular el proceso de
preinscripción escolar, la consellería de Educación activó a finales del pasado curso el "Decreto
de programación de la oferta educativa y de admisión del alumnado".

El decreto prevé por primera vez dotar a los alumnos vulnerables con una mochila económica
que es de unos 384 euros en la escuela pública y asciende a entre 700 y 988 euros en la
concertada. EFE.

cp/fl

https://www.lavanguardia.com/vida/20230202/8728443/centros-concertados-pedir-subvencion-alumnado-vulnerable.html
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El 13% de los niños españoles viven en
hogares que no pueden poner la
calefacción, según Save de Children

Facebook  Twitter  WhatsApp

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Save the Children ha alertado de que sólo el 16% de los hogares españoles en los que se pasa
frío en invierno y no pueden pagar las facturas de la luz y el gas cuenta con el apoyo del bono
social, en un contexto en el que 4,5 millones de personas abonan sus facturas con retraso por
dificultades económicas y más de 6,7 millones no pueden mantener su casa a una temperatura
adecuada. Según la organización, el 13,1% de niñas, niños y adolescentes vive en estos
hogares.

La entidad ha denunciado que la falta de cobertura del bono social sigue siendo «alarmante» y
ha reclamado medidas efectivas al respecto. A diferencia de los hogares constituidos sólo por
personas adultas, las familias con hijos a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento, ya
que priorizan su bienestar.

Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, ha explicado que
«no para de crecer el número de familias que no ponen la calefacción en invierno por no poder
pagar la factura o que la ponen menos de lo que deberían para evitar pagar facturas que no
pueden asumir».

Según los datos disponibles, casi un 17% de las familias españolas tienen un gasto
desproporcionado en energía y más de un 10% consumen menos energía de la que deberían
por miedo a no poder pagarla.

Sanae vive en Barcelona con su hermano y su hija de 9 años. «El fin de semana, cuando utilizo
el horno, dejo las puertas abiertas para que se caliente un poco la casa», cuenta. No tiene

https://sticknoticias.com/el-13-de-los-ninos-espanoles-viven-en-hogares-que-no-pueden-poner-la-calefaccion-segun-save-de-children/


calefacción, pero sí una factura de luz pendiente porque ahora mismo no puede hacer frente a
este gasto. «Mi hija es muy friolera y cuando hace mucho frío se pone ropa, pijama y un jersey
por debajo, y una bata. Nos metemos en la cama y la voy abrazando para que se caliente hasta
que se duerme», añade.

CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN LA INFANCIA

El impacto que la pobreza energética tiene en la infancia y la adolescencia es
«desproporcionado», especialmente en los primeros años de vida, ya que los niños y las niñas
pasan más tiempo en casa que los adultos.

«Más allá del efecto dañino en la salud física, con consecuencias asociadas a problemas
respiratorios y al aumento de visitas al hospital, la pobreza energética afecta también A la salud
mental de la infancia y la adolescencia», ha denunciado Del Moral. «Vivir en casa el estrés
financiero y el endeudamiento pueden provocar o agravar problemas de estrés y salud mental
entre los miembros de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes», detalla.

En cuanto a las consecuencias en la educación, varias investigaciones han demostrado que la
pobreza energética puede estar asociada al absentismo escolar y a un peor rendimiento en el
colegio, junto con situaciones de acoso, estigma y aislamiento.

Además, existen otros efectos de la precariedad energética, como la falta de seguridad en
algunas viviendas para tratar de mantener la casa caliente. Incendios y otros accidentes pueden
poner en riesgo la vida de toda la familia debido a conexiones irregulares a la red de suministro
o bien por el uso de método alternativos para calentarse o iluminarse, como velas y braseros.
Los niños y niñas son víctimas especialmente propicias a estos accidentes.

¿QUÉ MEDIDAS SERÍAN EFECTIVAS PARA REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA?

En su análisis, Save the Children enumera algunas medidas clave como, por ejemplo, convertir
en permanentes las ayudas temporales de emergencia; reformar el bono social para que este se
otorgue automáticamente a las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza,
independientemente del tipo de compañía con la que hayan contratado el bono social, y que en
el umbral de acceso para las familias con hijos e hijas a cargo se tenga en cuenta el coste de
vida en cada territorio.

También proponen crear espacios en los que se tramiten todas las cuestiones informativas y de
prestación relacionadas con la provisión de energía. También, con una visión más a medio y
largo plazo, apostar por la rehabilitación de edificios con un criterio de equidad y accesibilidad y
una perspectiva de infancia -mejorando la eficiencia energética de las casas-.

La organización ha valorado «muy positivamente» el escudo social energético puesto en
marcha por el Gobierno, aunque considera que se puede hacer más para conseguir que las
familias puedan hacer frente a las olas de frío que estamos viviendo estos días. «Lo hemos visto
en 2021, con la aprobación de una partida excepcional en los Presupuestos de 202,5 millones
de euros destinada a la financiación del bono social térmico, lo que representa un incremento de
100 millones respecto al ejercicio anterior. Es cuestión de voluntad política», ha asegurado del
Moral.

Respecto al coste económico de estas medidas, la entidad especializada en infancia ve margen
para que sean los actores del mercado eléctrico quienes asuman, al menos en parte, el coste de



la ampliación del bono social a una tarifa progresiva de luz y gas.
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La larga lucha por una educación inclusiva
para su hijo con síndrome de Down que
llegó a la ONU
"Ha sido un camino tortuoso y el daño sufrido ya es irreparable", explica Alejandro Calleja en
conversación telefónica. Pero, sin embargo, cree que ha valido la pena. Hoy él y su familia
celebran que la Fiscalía les apoye en su reclamación de que se compense a su hijo Rubén, con
síndrome de Down, por no garantizar su dignidad y su derecho a una educación inclusiva.

El camino tortuoso al que se refiere Alejandro Calleja ya dura 11 años y ha llegado hasta el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este
organismo dictaminó en septiembre del 2020 que España violó los derechos de Rubén Calleja.
Cuando tenía 11 años fue obligado, en contra del parecer de su familia, a abandonar la escuela
pública ordinaria de León en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de
educación especial.

"Ya más que por Rubén, que ahora tiene 23 años, esta lucha tan larga tiene que servir a toda la
sociedad. Igual que los ciudadanos cumplimos con las leyes, el Estado no puede cumplir sólo
con lo que le da la gana, eso va en contra de la Constitución y de los acuerdos internacionales
firmados libre y voluntariamente", explica este padre coraje.

Alejandro Calleja rememora el momento en que la vida de Rubén y la de toda la familia cambió.
"Queríamos que tuviese los mismos derechos que  su hermano. Estuvo ocho años
perfectamente escolarizado e integrado en un colegio público, el González de Lama de León.
Hasta que un nuevo tutor decidió que no lo quería en el aula. Deshumanizó al niño y llegó a
calificarle de peligroso y agresivo. Lo maltrataba, le amenazó con tirarlo por una ventana, quiso
lanzarle una silla pero se interpusieron los compañeros de Rubén..."

"Un centro especial era condenarlo a una muerte educativa"

Los padres denunciaron ante la fiscalía esos supuestos malos tratos en el colegio, pero el
asunto fue archivado. Paralelamente, decidieron que llevar al niño al centro de educación
especial que la Junta de Castilla y León les había asignado era "condenarlo a una muerte
educativa". Decidieron que estudiara en casa con apoyo externo. La Fiscalía de Menores de
León los denunció por abandono familiar, el delito con el que se persigue el absentismo escolar.
Esta denuncia acabó en nada, después de que un juzgado de León no apreciara delito en el
2015. Aquel proceso, afirma Calleja, supuso “un coste tremendo, económico pero sobre todo
emocional”.

Tanto los tribunales nacionales como la Fiscalía de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción
constitucional y la europea desestimaron las pretensiones de esta familia, así que llevaron el
caso a la ONU en el 2017. Pedían que se eliminase "la exclusión sistémica de los niños más
vulnerables del sistema educativo ordinario" y denunciaron los “malos tratos físicos y morales”. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20230202/8728995/larga-lucha-padres-llego-onu-defensa-dignidad-derecho-educacion-hijo-sindrome-down.html


Rubén Calleja y sus padres celebran el 75.º aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos

Twitter

El comité de las Naciones Unidas declaró la vulneración de los derechos reconocidos en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También que la denuncia
de malos tratos contra el niño formulada por los padres no fue suficientemente investigada, e
instaba a España a hacerlo. Además exigía al Estado que “vigile que no se pueda perseguir
penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por
exigir el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones”.

El organismo internacional también pedía “la reparación efectiva, incluido el reembolso de las
costas judiciales, junto con una indemnización” y exigía que el menor fuera incluido en un
programa de formación profesional inclusiva.

Recurso de casación ante el Supremo

El Estado español hizo oídos sordos y la Audiencia Nacional negó el derecho de Rubén a ser
compensado. Ahora la Fiscalía se pone del lado del chico y presentará recurso de casación ante
el Tribunal Supremo contra esta última sentencia. 

El fiscal Manuel Campoy Miñarro fundamenta que "se han vulnerado los derechos
fundamentales a la educación, igualdad e integridad física y moral, de un menor de edad con
discapacidad y con necesidades educativas especiales; por haber sufrido discriminación
reiterada durante años, así como por infracción de la normativa estatal e internacional sobre
cumplimiento del dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad



de Naciones Unidas".

Los padres reclamaban al Ministerio de Justicia una indemnización de 350.000 euros, más la
inclusión del menor en programas de formación profesional inclusivos, investigar los malos
tratos y vejaciones, reconocimiento público de la violación de los derechos a una educación
inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos
de sus padres al haber sido acusados de manera indebida por el delito de abandono del menor
y, por último, acordar la publicación del dictamen del comité de la ONU.

Obligación internacional vinculante

En ese sentido, el Ministerio Público indica que “no se trata de revisar sentencias firmes ni de
dejar sin efecto el valor de la cosa juzgada. Se trata de dar cumplimiento por los diferentes
poderes públicos a través de un cauce procesal adecuado e idóneo a una obligación
internacional, vinculante y asumida por España.

Rubén aún "se acuerda de cosas, pero lo sobrelleva", estudió FP básica de servicios
administrativos -aunque en un centro especial- y trabaja en una empresa ordinaria "que está
encantada con él", explica su padre. Alejandro Calleja reconoce que aun con lo tortuoso,
doloroso y largo que está resultando este proceso judicial, "volveríamos a hacerlo, porque se
trata de reclamar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables".
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"Que cap nena senti que la ciència no és
per a ella": 500 investigadores promouen
les vocacions científiques a les escoles

Les investigadores, que ahir van copar el Saló de Cent
en la presentació del programa #100tífiques, oferiran
referents femenins científics a 500 escoles catalanes

L’Ajuntament de Barcelona i les conselleries de Recerca i Universitats i d’Igualtat i Feminismes
s’han unit aquest dijous amb desenes de científiques i investigadores en un acte que ha
reivindicat la importància de la igualtat efectiva en la ciència i la recerca.

Per cinquè any consecutiu i en vigílies de la celebració del Dia de la Dona i la Nena en
la Ciència, s’ha presentat, al Saló de Cent, el programa #100tífiques, iniciativa de la Fundació
Catalana per a la Investigació i la Innovació (FCRI) i de l’Institut de Ciència i Tecnologia de
Barcelona ( BIST), pel qual dones involucrades en la recerca i el desenvolupament en la ciència
i la tecnologia fan xerrades en escoles per servir de referents a les nenes perquè s’animin a
seguir els seus passos.

Cinc anys

El programa, que aquest any compleix cinc edicions, s’impartirà a més de 500 escoles per tot
Catalunya i comptarà amb més de 560 dones d’aquest àmbit, que presentaran centenars de
projectes als alumnes de primària així com d’ESO, amb la intenció d’oferir «referents» femenins
als nens i especialment a les nenes. Així s’hi ha referit l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
que ha presentat l’inici de l’acte i en el qual ha agraït a les professionals presents la seva
participació «perquè cap nena senti que els estudis propis de ciència no són per a ella».

De fet, Colau ha posat l’accent en el fet que només el 23% dels càrrecs directius en aquest
àmbit estan ocupats per dones i que únicament el 7% de dones científiques tenen títols
honorífics.

Barreres socials

«Un món que no compta amb la feina de les dones és un món a mitges», ha afegit el conseller
d’Educació, Josep González-Cambray, que, al costat del conseller d’Universitats, Joaquim
Nadal,ha posat l’accent en les polítiques de coeducació.«S’ha normalitzat durant molts anys que
a les dones els corresponen feines de menys reconeixement social. Hem de deixar de perpetuar
aquests rols», ha insistit Gonzàlez-Cambray.

Notícies relacionades

Per la seva banda, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha posat el focus en la
necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en estudis científics per avaluar els efectes de
medicaments, entre altres assumptes, en les dones, i ha recordat que quan «es va córrer» per

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230202/cientifiques-nenes-ciencia-escoles-dones-82387316


aconseguir una vacuna contra la covid no es van tenir en compte alguns efectes sobre les
dones, com els relatius a la menstruació, malgrat que la meitat de la població és femenina.

La directora de programes del Barcelona Institute of Science and Technology BIST, Nuria Bayó,
ha posat coordenades i conseqüències de l’actual situació: ha recordat que només el 24% de
les places d’investigació o de professors titulars estan ocupades per dones, cosa que parla de
les «barreres socials, mentals i de l’entorn» a què han de fer front les científiques.
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Arxiu de notícies (UPF)

Un any més, la Universitat Pompeu Fabra organitza els premis als millors treballs de recerca de batxillerat, una iniciativa que vol
reconèixer les millors recerques fetes per futurs estudiants de grau de centres d’ensenyament de Catalunya.

L’objectiu dels guardons és despertar l’interès dels joves cap a la recerca i incentivar la investigació en els diferents àmbits de
coneixement de la Universitat. En total, s’organitzen nou premis distribuïts en les diferents facultats. A més, n’hi ha tres
d’organitzats per centres adscrits a la Universitat. Cada un dels guardons té les seves pròpies bases i calendari. Pel que fa als
reconeixements, poden ser el primer any de matrícula gratuïta (Facultat de Dret) o premis en metàl·lic, com el cas de la Facultat
d’Economia i Empresa que atorga un primer premi dotat amb 1.500 euros.

Per participar, cal que els treballs de recerca hagin estat seleccionats prèviament per la direcció dels centres d’ensenyament
secundari on estudien els alumnes, i s’han de presentar a la temàtica corresponent de la Facultat o dels centres adscrits.

Un cop tancat el termini de presentació de treballs, cada facultat triarà els professors que formaran part del jurat, així com els
premis que s’atorgaran. Els diferents actes de lliurament de premis tindran lloc durant el darrer trimestre del curs acadèmic actual.

Els premis, repartits per centres, i els corresponents terminis per presentar els treballs són els següents:

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida   

Facultat d'Economia i Empresa

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Facultat de Comunicació

Facultat de Dret

Facultat d'Humanitats 

Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Escola d'Enginyeria

Centres docents adscrits

https://www.upf.edu/web/e-noticies/inici/-/asset_publisher/wEpPxsVRD6Vt/content/la-upf-premiar%C3%A0-els-millors-treballs-de-recerca-de-batxillerat/10193/maximized
https://www.upf.edu/web/graus/premis-recerca


Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)

TecnoCampus
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El Ayuntamiento de Barcelona destina 2,5
millones a la promoción de la vela en las
escuelas | Palco23
Barcelona iza las velas. El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado el proyecto Viu la
vela, aprovechando que la ciudad será sede del inicio de la Copa América de Vela. El proyecto
pretende acercar los deportes de vela a todos los centros escolares de la ciudad y
participarán más de 17.000 alumnos de sexto de primaria, pertenecientes a 327 escuelas y 32
centros de educación especial, tal y como ha explicado el consistorio en un comunicado.

 

El Ayuntamiento destinará 2,5 millones de euros para el programa que se invertirán en la
compra de treinta embarcaciones a vela colectiva, seis lanchas de rescate, chalecos, neoprenos
y grúas de traslado para las instalaciones especializadas de la ciudad. El programa también
incluye subvenciones para la formación de profesionales deportivos especializados en deportes
de mar, así como la promoción de nuevas oportunidades laborales.

 

Laia Bonet, la tercera teniente de alcalde de Barcelona, ha asegurado que “el programa Viu la
vela es la muestra de las sinergias que un gran acontecimiento como la Copa América
puede generar con la ciudad; una oportunidad para hacer llegar el deporte de la vela en todos
los centros educativos de primaria y crear una nueva conexión entre los barceloneses y su
litoral”.

 

Por su parte, el regidor de deportes, David Escudé, ha explicado que “queremos potenciar que
Barcelona sea un referente mundial de los deportes de mar y, a la vez, conseguir que la vela
sea accesible por los niños y jóvenes”.

 

El presupuesto irá destinado a la compra de treinta embarcaciones a vela colectiva, seis lanchas
de rescate, chalecos, neoprenos y grúas de traslado

 

En diciembre de 2022, la Copa América Barcelona 2024 fue declarada Acontecimiento de
Excepcional Interés Público (Aeip). La medida elimina las restricciones a la publicidad
comercial en el Port de Barcelona con motivo de la competición, de tal modo que los
organizadores, los equipos participantes y sus patrocinadores podrán realizar publicidad
comercial en el Port de Barcelona con motivo del acontecimiento.

 

Asimismo, por primera vez en 171 años de historia se disputará una America’s Cup de mujeres.

https://palco23.com/entorno/el-ayuntamiento-de-barcelona-destina-25-millones-a-la-promocion-la-vela-a-las-escuelas


Y, de hecho, el centro neurálgico de la competición de la Womens Youth America's Cup será el
Port Olímpic barcelonés.

 

Recientemente, el Ayuntamiento de Barcelona confirmó que busca que el Tour de Francia
salga de la ciudad. De lograrlo, sería la segunda vez que Barcelona acoge alguna etapa del
Tour. En 2009, la ciudad albergó la etapa de 175 kilómetros que unía Girona con Barcelona y,
días más tarde, la que conectó a Barcelona con Andorra a través de 224 kilómetros.
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Las familias celebran los presupuestos,
pero ven “insuficiente” la inversión en
escuela inclusiva
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (Fapel) ha celebrado
que los nuevos presupuestos catalanes "mejoren la financiación de la educación", aunque ven
insuficiente la inversión en ámbitos como la segregación y la escuela inclusiva, por lo que piden
establecer "mecanismos que flexibilicen y se adapten a las realidades que surgen en el curso".
También reclaman que se refuercen todavía más cuestiones "débiles" como la educación
concertada, las guarderías y la formación profesional. 

"Cuidar la educación es una primera base, aunque sería necesario asumir y ejecutar políticas de
promoción y protección de la famlia, que es la primera y principal educadora de los niños", ha
expresado la entidad en un comunicado este jueves. 

Un niño jugando en una guardería / EFE

Reclaman el 6% del PIB

Asimismo, esperan que estos presupuestos pactados entre ERC y PSC marquen "una línea
ascendente" hasta llegar al 6% del PIB que marca la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Un
porcentaje que es, precisamente, una de las reivindicaciones de los sindicatos. "Puede parecer
suficiente, pero no. Invertir en el futuro de Cataluña pasa por la educación, fundamentalmente.
Ojalá cualquier gobierno de los próximos 50 años tenga claro eso", añaden en el texto. 

Pese a que ven con buenos ojos las cuentas, consideran que necesitarían incorporar partidas
concretas para incrementar la formación inicial y continuada del profesorado, así como la de
las familias a través de las AMPAs y las AFAs; aumentar las plantillas y equiparar las
condiciones laborales incorporando más perfiles profesionales; y enfocarse en invertir en la
orientación personal y académica del alumnado. 

Los presupuestos en materia de educación

En el ámbito educativo, los presupuestos incrementan en 52,3 millones la financiación de
las guarderías para garantizar la gratuidad del segundo curso de infantil en Cataluña, aumentan
en 39 millones el presupuesto para los conciertos educativos y suben las partidas destinadas al
pacto contra la segregación escolar. Además, recoge "fijar como prioridades las políticas de
formación y calificación profesional para el próximo año" y que pasa, entre otras cosas, por
elaborar un informe --junto a organizaciones patronales y sindicales-- que sirva como
fundamento para incrementar la oferta de plazas de Formación Profesional (FP) ajustada a las
necesidades formativas y a la demanda; doblar el número de personas asesoras, prospectoras y
orientadoras en los centros; e incrementar el equipamiento de FP debido al aumento de la oferta
y a la necesidad de reponer la obsolescencia del material, a la vez que busca dotar de nuevos
centros educativos para acoger toda la demanda.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC, Salvador Illa (d), en el Palau

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/familias-celebran-presupuestos-pero-ven-insuficiente-inversion-en-escuela-inclusiva_768098_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/parlament-creara-comision-estudio-reforzar-escuela-inclusiva_552486_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/28-plazas-p2-en-guarderias-privadas-catalanas-se-quedaron-vacias-este-curso_764864_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/formacion-profesional-fp


de la Generalitat durante la firma del acuerdo para aprobar los presupuestos / EFE  

Además, el proyecto aumenta en seis millones de euros la dotación para las enseñanzas
artísticas, mejorando así la financiación para conservatorios, escuelas de música, de danza y
de arte. También incrementa las partidas destinadas al despliegue del pacto contra
la segregación escolar y a la escuela inclusiva, incorporando nuevas dotaciones de maestros de
educación especial y orientadores. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/descontrol-ratios-agrieta-lucha-contra-segregacion-escolar-npfb_468682_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/parlament-creara-comision-estudio-reforzar-escuela-inclusiva_552486_102.html
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El concurso literario Amic-Ficcions bate su
récord de participación con 5.336 alumnos
inscritos
Registra 843 inscritos más, un incremento del 19% respecto al año pasado

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concurso literario Amic-Ficcions ha alcanzado su récord de participación en esta 15 edición
con un total de 5.336 alumnos registrados de 350 centros educativos de Catalunya, Baleares,
Comunidad Valenciana, Aragón y Andorra.

Así, con 843 participantes más respecto al año anterior --cuando se apuntaron 4.493
estudiantes--, la participación ha incrementado un 19%, informa la Associació de Mitjans
d'Informació i Comunicació (Amic) este jueves en un comunicado.

El concurso está enfocado a alumnos de 14 a 18 años que cursen segundo ciclo de ESO,
Bachillerato o ciclos formativos de grado medio de FP, con el objetivo de impulsar la creación
literaria y el trabajo en equipo entre estudiantes.

De Catalunya participan en el concurso un total de 3.629 jóvenes, 527 más que en 2022: 2.388
son de la provincia de Barcelona; 519 de Tarragona; 452 de Girona y 270 de Lleida.

Otros 1.205 son de la Comunidad Valenciana, 412 más que en la edición anterior --680 son de
Alicante, 233 de Castellón y 292 de Valencia-- y 437 proceden de las Baleares --201 de
Mallorca, 121 de Menorca y 115 de Ibiza--.

También se han inscrito al concurso 63 alumnos de Aragón --29 de Teruel, 14 de Huesca y 20
de Zaragoza-- y 2 de Andorra.

MÁS DE 2.500 HISTORIAS PUBLICADAS

Las inscripciones para participar en el certamen se abrieron el pasado 3 de octubre y se
cerraron el 31 de enero con más de 2.500 historias publicadas.

Ahora, un jurado formado por personas vinculadas al mundo de la literatura y la educación será
el encargado de escoger los ganadores y los finalistas, antes de que en abril se anuncien los
finalistas y en mayo se entreguen los premios y diplomas en varios actos por todo el territorio de
habla catalana.

https://www.europapress.es/catalunya/andorra-01111/noticia-concurso-literario-amic-ficcions-bate-record-participacion-5336-alumnos-inscritos-20230202182325.html
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Rècord de participació en el concurs literari
'AMIC-Ficcions, l'aventura de crear
històries' - Noudiari.es
El concurs literari “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” ha arribat en la seva 15a edició
al seu rècord de participació amb un total de  5.336 alumnes registrats de 350 centres educatius
de Catalunya, Illes Balears, País  Valencià, Aragó i Andorra. Amb 843 participants més
respecte a l’any passat, la  participació ha augmentat un 19%.  

Concretament, a les Illes Balears participen un total de 437 alumnes inscrits de 44 centres
educatius. El Col·legi Concertat Sant Josep de Maó és el centre més participatiu  de les illes
amb 72 alumnes

Mallorca és l’illa del territori més participativa amb 201 joves de 32 instituts, seguida de 
Menorca amb 121 inscrits de 6 escoles i; per últim, Eivissa amb 115 inscrits de 6 centres 
educatius diferents. 

Distribució de la resta de participants 

De Catalunya participen a AMIC-Ficcions un total de 3.629 joves, 527 alumnes més que  l’any
passat. Si ho desglossem per demarcacions; Barcelona, continua sent la zona on  més
estudiants participen, arribant als 2.388 alumnes; seguit de Tarragona amb 519, Girona amb 452
i Lleida amb 270.  

Al País Valencià amb 1.205 estudiants, 412 joves més que en l’edició anterior, destaquen els
680 alumnes que s’han inscrit d’Alacant, 233 de Castelló i 292 de València.  

També, s’han unit al concurs literari 63 alumnes d’Aragó: 29 estudiants de Terol, 14  d’Osca i la
incorporació de 20 estudiants de Saragossa, consolidant la presència  d’estudiants d’aquesta
comunitat autònoma al concurs. Enguany també s’ha sumat a  l’aventura de crear històries un
centre d’Andorra amb un total de 2 alumnes inscrits.  

Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat  3
d’octubre i s’han tancat aquest 31 de gener amb més de 2.500 històries publicades. A  través
de la pàgina web www.amicficcions.cat qualsevol usuari pot llegir els capítols que  van publicant
els joves participants. 

El funcionament 

El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a  18
anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu  principal
d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i  Comunicació (AMIC),
busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels  estudiants. Així com fomentar
l’escriptura i la literatura en català.  

Prenent cinc inicis de novel·la: Nosaltres a la lluna d’Alice Kellen, Ciutats de Fum de Joana 

https://www.noudiari.es/noticias-ibiza-formentera-sidebar/record-de-participacio-en-el-concurs-literari-amic-ficcions-laventura-de-crear-histories/


Marcús, Jaufré (anònim), El que penso (sobre tot) de Jordi Sierra i Fabra i Terres mortes de
Núria Bendicho Giró. Els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i  penjar-los a
través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els alumnes  podran participar tant
individualment com en grup de fins a tres persones. 

Jurat, premis i gran final  

Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació serà  l’encarregat
d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat literària dels  textos, la coherència
argumental i l’originalitat de les històries.

Mallorca és l’illa del territori més participativa amb 201 joves de 32 instituts, seguida de 
Menorca amb 121 inscrits de 6 escoles i; per últim, Eivissa amb 115 inscrits de 6 centres 
educatius diferents. 

Distribució de la resta de participants 

De Catalunya participen a AMIC-Ficcions un total de 3.629 joves, 527 alumnes més que  l’any
passat. Si ho desglossem per demarcacions; Barcelona, continua sent la zona on  més
estudiants participen, arribant als 2.388 alumnes; seguit de Tarragona amb 519, Girona amb 452
i Lleida amb 270.  

Al País Valencià amb 1.205 estudiants, 412 joves més que en l’edició anterior, destaquen els
680 alumnes que s’han inscrit d’Alacant, 233 de Castelló i 292 de València.  

També, s’han unit al concurs literari 63 alumnes d’Aragó: 29 estudiants de Terol, 14  d’Osca i la
incorporació de 20 estudiants de Saragossa, consolidant la presència  d’estudiants d’aquesta
comunitat autònoma al concurs. Enguany també s’ha sumat a  l’aventura de crear històries un
centre d’Andorra amb un total de 2 alumnes inscrits.  

Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària es van activar el passat  3
d’octubre i s’han tancat aquest 31 de gener amb més de 2.500 històries publicades. A  través
de la pàgina web www.amicficcions.cat qualsevol usuari pot llegir els capítols que  van publicant
els joves participants. 

El funcionament 

El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a  18
anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà. L’objectiu  principal
d’aquesta iniciativa, creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i  Comunicació (AMIC),
busca impulsar la creació literària i el treball en equip dels  estudiants. Així com fomentar
l’escriptura i la literatura en català.  

Prenent cinc inicis de novel·la: Nosaltres a la lluna d’Alice Kellen, Ciutats de Fum de Joana 
Marcús, Jaufré (anònim), El que penso (sobre tot) de Jordi Sierra i Fabra i Terres mortes de
Núria Bendicho Giró. Els participants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i  penjar-los a
través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els alumnes  podran participar tant
individualment com en grup de fins a tres persones. 

Jurat, premis i gran final  



Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i l’educació serà  l’encarregat
d’escollir els guanyadors i els finalistes. Esvalorarà la qualitat literària dels textos, la coherència
argumental i l’originalitat de les històries. Durant la segona quinzena del mes d’abril es
publicaran els noms dels finalistes, i al mes de maig es farà  l’entrega de premis i diplomes en
diversos actes arreu dels territoris de parla catalana. 

Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayStation, iPad, llibre electrònic o  Smartwatch i
auriculars sense fils. També es premiaran als professors més motivadors  dels diferents territoris
que més alumnes hagin presentat al concurs i, entre els quals,  més relats hagin arribat a la final.
Entre els premis al professorat per províncies i illes  sortirà el Premi al Professor més motivador
de cada territori, el qual estarà guardonat  amb una estada per a dues persones de dos dies amb
sopar o esmorzar inclòs. 

Anteriors edicions 

En la darrera edició van participar-hi més de 4.493 estudiants de segon cicle d’ESO,  Batxillerat i
CFGM de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Catalunya del Nord,  provinents de 284
centres educatius diferents.  

Organitza AMIC, compromís amb l’educació 

L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a més de cinc centes
publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del nostre  àmbit territorial, que
conjuntament arriben a una tirada en premsa d’1.200.000  exemplars, mentre que en digital
superen els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals. 

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que compta  amb un
gran èxit de participació dels joves i que té la voluntat de promoure la creació  literària, perquè
forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la creació.
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Revolta Escolar cortará algunas calles de
Barcelona contra ruido del tráfico
Barcelona, 2 feb (EFE).- Las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) que forman la Revolta
Escolar han convocado para este viernes la cuarta jornada de cortes de tráfico en Barcelona
para reclamar una reducción del tráfico rodado y la consiguiente contaminación acústica que
genera en los entornos escolares.

Según ha informado en un comunicado Revolta Escolar, el tráfico rodado "causa el 80 % del
ruido que percibimos a lo largo del día".

"El ruido es el segundo factor ambiental que más impacta en la salud de la población, justo por
detrás de la contaminación del aire", han advertido.

Revolta Escolar ha explicado que, según el último informe "Ruido ambiental y salud en la
ciudad de Barcelona", de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, "el 57 % de la población
se expone a un ruido de tráfico igual o superior al que la Organización Mundial de la Salud
considera perjudicial".

Esta jornada de protestas llega días después de que en la ciudad condal se hayan instalado
nuevos radares de velocidad, "12 de ellos en entornos escolares", pero la Revolta sugiere que
se instalen también radares acústicos, "como en Francia, donde se están montando dispositivos
que multarán el exceso de ruido".

Los cortes convocados para el viernes pretenden conseguir "menos ruido, menos contaminación
y más seguridad" en los entornos escolares y tendrán lugar a la salida de los alumnos de los
centros educativos.

Algunos de los centros que se sumarán a los cortes son Institut Escola Eixample, Jesuïtes Casp,
Carlit, Els Llorers o Pere Vila.

Las AFA adheridas al manifiesto de la Revolta luchan por unos entornos escolares más
pacificados, por la adopción de medidas de racionalización del tráfico en las calles adyacentes
a los centros escolares, y por el control de contaminación y ruido en cada escuela.

Las familias reclaman restringir el tráfico mediante la reducción de carriles de circulación "como
medida clave", estableciendo que frente a cada centro haya como máximo un único carril para
coches y motos, pudiendo existir otros para transporte público, taxis y bicicletas.

La plataforma vecinal Eixample Respira y las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos
de Cataluña (aFFac) dan apoyo a los cortes de Revolta Escolar, que pretenden ser constantes
"hasta que haya cambios sustanciales y generales por parte de las administraciones
implicadas". EFE

mca/fl
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Olesa de 
Montserrat 
celebra el dia de 
la no-violència a 
les escoles

REDACCIÓ. OLESA DE MONTSERRAT

n Olesa de Montserrat comme-
mora el Dia Escolar de la No-vio-
lència i la Pau (DENIP) amb activi-
tats per als infants i les seves famí-
lies. El departament de Solidaritat 
i Cooperació de l'Ajuntament ha 
organitzat pel proper diumenge 5 
de febrer diversos jocs del món i 
taller Creakids per la pau dirigits 
a infants. Serà a la plaça de la Sar-
dana d'11.00h a 14.00 h. L'activi-
tat propugna una educació perma-
nent en valors com la concòrdia, la 
tolerància, la solidaritat i el respec-
te als drets humans.  

Al llarg d’aquesta setmana els 
escolars d’Olesa també han fet di-
ferents activitats als centres. Di-
lluns 30 de gener alumnes d’esco-
les olesanes es van manifestar pels 
patis i carrers d’Olesa a favor de la 
pau i per un món més just.  

D’altra banda, durant aquest 
mes de febrer arrencarà als centres 
també, una nova edició de l’activi-
tat impulsada per l’Ajuntament 
«Conviure a la mediterrània», a 
càrrec d’Irènia jocs de Pau, que 
també inclou activitats d’educació 
per a la pau, el desenvolupament i 
la interculturalitat. 

El Dia Escolar de la No-violèn-
cia i la Pau va ser fundat l’any 1964 
pel poeta i educador mallorquí 
Llorenç Vidal, i se celebra a esco-
les de tot el món els dies 30 de ge-
ner i propers, dia de l’aniversari de 
la mort de Mahatma Gandhi. A 
l’hemisferi sud «de vegades es 
commemora el 30 de març i dies 
immediats», i ha afegit que «el mis-
satge bàsic del DENIP és Amor uni-
versal, No-violència i Pau» i el seu 
objectiu es propugnar una educa-
ció permanent en la concòrdia. 

u Diumenge hi haurà una 
sessió de jocs del món i un 
taller Creakids dirigits 
defensa la pau al món

n El LAB 2-6 neix amb l’objectiu de 
fomentar i despertar l’interès per la 
ciència dels alumnes des de ben pe-
tits Igualada, 1 de febrer de 2023. El  
LAB 2-6 de l’escola Gabriel Castellà 
és un laboratori que compta amb di-
ferents reptes i experiències cientí-
fiques pensades per alumnes de dos 
a sis anys que s’ha creat amb l’objec-
tiu de despertar l’interès pel món ci-
entífic dels alumnes des de ben pe-
tits. 

La creació del LAB 2-6 s’emmar-
ca i reforça el projecte pedagògic de 
l’Escola Gabriel Castellà i Raich, que 
focalitza els aprenentatges a través 
de l’eix científic, a partir del treball 
de tallers i ambients científics i el tre-
ball globalitzat, segons han explicat 
fonts municipals. Per a treballar la 
ciència, el centre educatiu compta 
l’expertesa l’Institut de Ciències de 
l’Espai (ICE-CSIC), amb qui formen 
aliança magnet des del curs 2021-22. 

Aquest espai neix per estar obert 
a la ciutat a través del Programa Aire 

que permetrà que hi passin alum-
nes de tots els centres d’Igualada. La 
regidora d’Ensenyament, Patrícia 
Illa, ha destacat l’aposta de l’Escola 
Gabriel Castellà «per fomentar les 
vocacions científiques als més petits 
i afavorir que en un futur puguin de-
cantar-se cap a carreres i formacions 
del ram de la ciència». Illa ha remar-

cat el procés de transformació del 
centre apostant per projectes trans-
versals que milloren les competèn-
cies de l’alumnat fomentant la crea-
ció d’espais, tallers o ambients. 

L’escola també participa en el 
projecte Magnet que, junt a la Fun-
dació Bofill i a la UAB, permet a l’es-
cola oferir un aprenentatge adaptat 
a les necessitats de l’alumnat i apos-
tant per la innovació teixint aliances 
amb institucions d’excel·lència en 
els camps científics. 

La directora del centre, Natàlia 
Vidal, ha posat en valor la creació 
d’aquest laboratori «que quedarà 
obert a tots els centres d’Igualada i 
oferirà un espai de descoberta per a 
fomentar l’interès per la ciència i 
l’experimentació dels més petits». 
Vidal ha volgut agrair a totes les per-
sones que han participat en l’elabo-
ració d’aquest espai experimental 
on es pot experimentar amb fluids, 
textures, llum i mecanismes diver-
sos. 

Des de la Generalitat de Catalu-
nya, el director de Serveis Territori-
als del Penedès, Josep Maria Colo-
mé, valora el suport de la institució 
en projectes com aquests «que per-
meten una vivència experimental 
de l’alumne en el camp de les cièn-
cies». 

 El procés de creació del LAB 0-6 
ha comptat amb el suport de diver-
sos docents de la FUB així com per-
sonal científic de ICE-CSIC.

u L’escola Gabriel Castellà presenta un laboratori que permet descobrir 
i experimentar amb la ciència als alumnes més petits, de 2 a 6  anys

Igualada ensenya a infants 
de 2 anys a ser científics

REDACCIÓ. IGUALADA

Introduir els més xics en 
hàbits científics hauria 
d’incentivar que de grans 
hi hagués més estudiants 
en aquest àmbit

Alumnes al centre lab de l’escola Castellà, d’Igualada AJ IGUALADA

n L’Ajuntament d’Esparreguera 
està decidit a cobrar un recàrrec 
del 50% de l’import de l’IBI anual 
als propietaris de 29 habitatges 
desocupats del municipi. El rebut 
els arribarà entre els mesos de 
maig i juliol i la seva recaptació 
hauria d’aportar uns 6.000 euros 
als comptes municipals. Tot i que 
el consistori partia del registre de 
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, on hi constaven 117 immo-
bles buits de grans tenidors, el 
nombre de propietats a les quals 
es podrà fer aquest cobrament 

s’ha vist sensiblement reduït un 
cop feta la revisió i actualització 
de les dades. Per poder aplicar 
aquest recàrrec en l’impost sobre 
els bens immobles, el mes de 
maig de 2021 el regidor de la CUP 
Miguel Guiral va assumir les com-
petències en matèria d’habitatge, 
si bé el passat mes de setembre 
aquestes competències van ser 
assumides pel regidor de Serveis 
Econòmics, Daniel Farriols. El 
mateix mes de setembre, el Ple va 
aprovar el reglament regulador 
del registre municipal d’immo-
bles desocupats amb caràcter 

permanent. 
L’expedient per poder comen-

çar a aplicar el recàrrec del 50% de 
l’IBI partia de la informació con-
tinguda al Registre d’habitatges 
buits i ocupats sense títol habili-
tant de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, on hi constaven 117 
immobles de grans tenidors que 
ja paguen un impost de pisos 
buits. El regidor de Serveis Eco-
nòmics, Daniel Farriols, ha apun-
tat que «a partir d’aquí es van cre-
uar dades d’empadronament i 
consum d’aigua i es van descartar 
aquells habitatges on l’Ajunta-

ment té constància que hi ha per-
sones empadronades i en els 
quals el consum és superior a 
36m3 i també es donen de baixa 
locals comercials, terrenys i pla-
ces de pàrquing, ja que l’ordenan-
ça fiscal afecta únicament als ha-
bitatges buits.  Amb aquestes da-
des actualitzades, l’expedient per 
tal d’aplicar-hi el recàrrec en l’im-
post de bens immobles s’inicia 
amb 55 immobles de grans teni-
dors, bancs i fons inversió. D’en-
tre aquests 55, 4 titulars que repre-
senten 7 immobles rebutgen la 
notificació perquè són empreses 
que ja no existeixen i de les 48 no-
tificacions restants, 24 presenten 
al·legacions, de les quals 19 s’ac-
cepten, perquè acrediten venda, 
lloguer o ocupació del pis, i 5 es 
desestimen.

L’Ajuntament d’Esparreguera cobrarà 
un recàrrec a 29 habitatges desocupats
REDACCIÓ. ESPARREGUERA

DIARIIGUALADAD’
I també a la web

www.diaridigualada.cat

L’últim dijous de cada mes,
al teu quiosc amb 

Nova etapa
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Els menús escolars del Solsonès 
ofereixen un 50% de producte local

n Els centres educatius del Solso-
nès volen treballar per incremen-
tar el percentatge de productes lo-
cals en els menús escolars, que ac-
tualment representen entorn un 
50% de mitjana, segons la diagno-
si sobre menjadors escolars del 
Solsonès i Cardona elaborada per 
la cooperativa solsonina Raiels. 
L'estudi es va presentar ahir en una 
jornada a la seu del Consell Co-
marcal que va posar de manifest 
les dificultats de les escoles a l'hora 
de potenciar els aliments de proxi-
mitat, tenint en compte el topall 
del preu del servei de menjador fi-
xat pel Departament d'Educació.  

La jornada, impulsada pel Con-
sorci per al Desenvolupament de 
la Catalunya Central i l'Agència de 
Desenvolupament Local del Sol-
sonès i Cardona, va servir per ex-
posar els resultats de la diagnosi 
que ha permès conèixer el funcio-
nament dels menjadors escolars 
d'un total de dinou centres educa-
tius. L'informe analitza les poten-
cialitats de fomentar els productes 
de proximitat en els menús esco-
lars a partir d'entrevistes amb di-
rectors d'escola, famílies, gestors 
de menjadors, restaurants i pro-
ductors locals.  

Una de les dades més significa-
tives que aporta la diagnosi és que 
entorn un 50% de mitjana dels pro-
ductes alimentaris que s'ofereixen 
a les escoles estan elaborats al ter-
ritori. La pasta, els llegums i la frui-
ta són alguns dels grups alimenta-
ris de proximitat amb més presèn-
cia, mentre que en el cas del peix, 
la carn i els vegetals és més difícil 

introduir el valor de la proximitat. 
El percentatge de productes locals 
no és equitatiu en tots els centres, 
ja que els menús escolars depenen 
del model de gestió del menjador, 
de la sensibilització del professo-
rat i les famílies o de la coneixença 

de productors del territori.  
De fet, la diagnosi posa de ma-

nifest que un hàndicap que sovint 
impedeix potenciar els productes 
de proximitat en els menús és el 
preu del menjador escolar, que ve 
fixat pel Departament d’Educació. 
En el cas d’educació primària, el 
cost establert pel servei és de 6,18 
euros. En aquest sentit, el topall del 
preu és un dels condicionants a 
l’hora d’introduir productes de 
proximitat a les escoles, així com el 
tipus de gestió dels menjadors, que 
en la majoria d’escoles del Solso-
nès està cedida a empreses exter-
nes a través del Consell i, en alguns 
casos concrets, a restaurants.  

Amb tot, la cooperativa Raiels 
incorpora algunes propostes al fi-
nal de la diagnosi per tal d'avançar 
cap a un model de menjadors es-
colars que prioritzin el producte 
local. El seu plantejament és im-
pulsar estudis de viabilitat econò-
mica per introduir el producte lo-
cal als centres educatius del terri-
tori, fomentar la sensibilització del 
professorat i les famílies sobre els 
beneficis del consum local a partir 
de sessions informatives o crear 
una comissió de treball amb els 
agents implicats del territori per tal 
de definir una estratègia conjunta 
sobre com potenciar els productes 
de proximitat.

u El topall del preu del servei de menjador fixat per Educació dificulta l’aposta per la proximitat 
LAURA SERRAT. SOLSONA

La seu del Consell Comarcal va acollir ahir una jornada sobre menjadors escolars sostenibles LAURA SERRAT

La cooperativa Raiels, 
amb seu a Solsona, ha 
analitzat la realitat de 
dinou escoles del 
Solsonès i Cardona 

La biblioteca de 
Solsona presenta 
l’obra biogràfica 
de l’escriptora 
Anna Murià  

REDACCIÓ. SOLSONA

n L’escriptora, traductora i perio-
dista Anna Murià va convertir-se en 
una de les figures destacades de les 
lletres catalanes del segle XX. El 
Club de lectura de la gent gran de 
Solsona organitza la presentació 
del llibre Anna Murià, viure, escriu-
re, del berguedà Quirze Grifell, una 
obra que posa llum a la seva trajec-
tòria vital i literària. Serà aquest di-
vendres a les 7 del vespre a la Bibli-
oteca Carles Morató en un acte 
obert a tothom. 

A Anna Murià, viure, escriure 
(Saldonar, 2022), Quirze Grifell re-
cupera unes llargues converses 
amb l’escriptora i en reconstrueix 
el retrat biogràfic. Constitueix un 
text amb un alt valor documental i 
testimonial d’una trajectòria que va 
viure la Barcelona d’abans i durant 
la guerra, l’exili al costat d’Agustí 
Bartra i el retorn a Catalunya. 

En una presentació conduïda 
per la dinamitzadora del Club de 
lectura de la gent gran, Carme Cusí, 
l’autor parlarà de la vida i obra 
d’una escriptora que va conrear un 
ampli ventall de gèneres, des del re-
lat, la novel·la, la biografia i les me-
mòries, fins a l’assaig, la crítica, la 
literatura infantil i juvenil o la tra-
ducció literària. Així mateix, cen-
trar-se en la figura d’Anna Murià 
comporta també comentar la rela-
ció epistolar que va mantenir amb 
la seva amiga Mercè Rodoreda.

u L’acte, organitzat pel club 
de lectura de la gent gran i 
obert a tothom, se celebrarà 
avui a les set de la tarda 
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CATALUNYA GRUIX QUALITAT REMUNTADORS PISTES KM  

Boí Taüll Resort 65-130 cm Pols 9 de 10 39 de 43 40 de 45  
Espot Esquí (Gran Pallars) 60-95 cm Pols dura 5 de 5 18 de 22 21 de 25  
La Molina 45-75 cm Pols 12 de 16 42 de 66 43 de 71  
Masella 40-75 cm Pols 14 de 17 42 de 65 56 de 74  
Port Ainé (Gran Pallars) 45-75 cm Pols 7 de 7 22 de 25 25 de 26,7  
Port del Comte 20-40 cm Pols dura 9 de 17 19 de 37 21,10 de 50  
Tavascan 60-120 cm Pols 2 de 3 5 de 5 7 de 7  
Vall de Núria 50-80 cm Pols 5 de 5 9 de 11 6 de 7,2  
Vallter 2000  30-60 cm Pols 5 de 10 3 de 13 2,47 de 12,3  
Baqueira-Beret-Bonaigua 115-165 cm Pols 33 de 36 101 de 113 146 de 165 
 
ANDORRA GRUIX QUALITAT REMUNTADORS PISTES KM  
Arinsal 60-80 cm Pols 26 de 32 44de 45 - de 63  
Ordino-Arcalís 80-110 cm Pols 13 de 17 27 de 28 - de 30,5  
Pal 60-80 cm Pols 26 de 32 44de 45 - de 63  
Grandvalira 25-70cm Pols 67 de 74 122 de 138 183 de 210

CATALUNYA NORD GRUIX QUALITAT REMUNTADORS PISTES KM  
Ax-les-Termes 80-130 cm Fresca 15 de 19 30 de 37 62 de 80 
Els Angles 70-100 cm Fresca 19 de 23 35 de 45 - de 55  
Espai Cambra d’Ase 50-90 cm Pols dura 11 de 16 14 de 23 15 de 22  
Font-romeu-Pirineus 2000 70-100 cm Fresca 19 de 23 36 de 42 36 de 43  
Formiguera 60-120 cm Pols dura 6 de 7 21 de 21 25 de 25  
Capcir Nòrdic --25 cm Fresca - 4 de 6 36,3 de 56 
Portè i Pimorent 80-120 cm Pols dura 8 de 10 22 de 33 35 de 50 
 
ESQUÍ DE FONS GRUIX QUALITAT REMUNTADORS PISTES KM  
Aransa 15-30 cm Pols - - de 4 20 de 31  
Guils-Fontanera 15-30 cm Pols dura - 16 de 18 20 de 34,8  
La Rabassa 25-75 cm Pols - 4 de 4 15,3 de 15,4 
Lles 20-35 cm Pols - 5 de 12 20 de 26,5 
Sant Joan de l’Erm 15-30 cm Pols dura - 8 de 13 25 de 42 
Tavascan-Pleta del Prat 60-120 cm Pols - 7 de 7 14 de 14 
Tuixén-la Vansa 15-35 cm Pols - 4 de 4 25 de 30  
Bosc Virós 10-20 cm Pols - 3 de 3 12 de 19,6

Viella

VALL D’ARAN

ALTA
RIBAGORÇA

El Pont
de Suert Sort

La Seu d’Urgell

PALLARS SOBIRÀ

ALT URGELL

SOLSONÈS

CERDANYA

Puigcerdà

ORDINO-ARCALÍS

LLES

PAL

ARINSAL

Ripoll

RIPOLLÈS

ANDORRA
Andorra
la Vella

Solsona

GUILS
FONTANERA

ARANSA

MASELLA
LA MOLINA

LA RABASSA

BOSC VIRÓS

GRANDVALIRA

AX-LES-THERMES

PORTÈ i
PIMORENT

FONT-ROMEU-
PIRINEUS 2000

TAVASCAN

BAQUEIRA-BERET-BONAIGUA

BOÍ-TAÜLL RESORT

CAPCIR NÒRDIC

TUIXÉN-LA VANSA

PORT DEL COMTE

ELS ANGLES

FORMIGUERA

VALL DE NÚRIA

ESPAI CAMBRE D’AZE
VALLTER 2000

Puigbalador

ESPOT-ESQUÍ

PORT AINÉ
SANT JOAN DE L’ERM

BERGUEDÀ

Berga

TELÈFONS I ADRECES D’INFORMACIÓ: 
·Acem, Associació Catalana d’Estacions 
d’Esquí i Activitats de Muntanya 
93 416 01 94 www.catneu.net 
·Ski Andorra 376 805 200 www.skiandorra.ad 
 376 891 800 www.grandvalira.com 
 376 878 000 www.vallnord.com  
·Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
05 61 73 55 19 www.lespyrenees.net 
·Pirineu Francès www.neigescatalanes.com 
·Associació Turística d’Estacions d’Esquí 
i Muntanya 34 958 249 116 www.atudem.org 
·Servei meteorològic 93 567 60 90

Esquí alpí Esquí de fons
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Els menús escolars del Solsonès ofereixen
un 50% de producte local - Regió7
La jornada, impulsada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i
l'Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona, va servir per exposar els
resultats de la diagnosi que ha permès conèixer el funcionament dels menjadors escolars
d'un total de dinou centres educatius. L'informe analitza les potencialitats de fomentar els
productes de proximitat en els menús escolars a partir d'entrevistes amb directors d'escola,
gestors de menjadors, restaurants i productors locals.

Una de les dades més significatives que aporta la diagnosi és que entorn un 50% de mitjana
dels productes alimentaris que s'ofereixen a les escoles estan elaborats al territori. La
pasta, els llegums i la fruita són alguns dels grups alimentaris de proximitat amb més presència,
mentre que en el cas del peix, la carn i els vegetals és més difícil introduir el valor de la
proximitat. El percentatge de productes locals no és equitatiu en tots els centres, ja que els
menús depenen del model de gestió del menjador, de la sensibilització del professorat i
les famílies o de la coneixença de productors del territori.

De fet, la diagnosi posa de manifest que un hàndicap que sovint impedeix potenciar els
productes de proximitat en els menús és el preu del menjador escolar, que ve fixat pel
Departament d'Educació. En el cas d'educació primària, el cost establert pel servei és de
6,18 euros. En aquest sentit, el topall del preu és un dels condicionants a l'hora d'introduir
productes de proximitat a les escoles, així com el tipus de gestió dels menjadors, que en la
majoria d'escoles del Solsonès està cedida a empreses externes i, en alguns casos concrets, a
restaurants de la zona.

Amb tot, la cooperativa Raiels incorpora algunes propostes al final de la diagnosi per tal
d'avançar cap a un model de menjadors escolars que prioritzin el producte local. El seu
plantejament és impulsar estudis de viabilitat econòmica per introduir el producte local als
centres educatius, fomentar la sensibilització del professorat i les famílies sobre els beneficis
del consum local a partir de sessions informatives o crear una comissió de treball amb els
agents implicats del territori per tal de definir una estratègia conjunta sobre com potenciar
els productes de proximitat.

La jornada sobre menjadors escolars sostenibles va cloure amb una ponència d'Anna
Gallart, tècnica d’Educació al CC de l'Alt Urgell, i Mireia Font, gerent del GAL Alt Urgell-
Cerdanya per presentar el projecte Mengem d'Aquí i un tast de producte local amb els
productors del territori.

https://www.regio7.cat/solsones/2023/02/03/els-menus-escolars-solsones-ofereixen-82414782.html
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La segregació escolar baixa entre un 25 i un
30% als col·legis i instituts de Girona | ACN
| GIRONA | Educació | El Punt Avui
La segregació escolar ha baixat entre un 25 i un 30% als col·legis i instituts de Girona. Ho recull
l’últim informe del Síndic de Greuges i que compara la situació al llarg dels últims cinc cursos.
En el cas de Girona, l’índex de dissimilitud -el barem que es fa servir per mesurar la segregació-
s’ha reduït del 0,43 al 0,32 a les escoles d’infantil i primària, i del 0,27 al 0,19 en el cas dels
instituts i centres de secundària. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, assegura que el pla que
va impulsar l’Ajuntament per reduir la segregació dona resultats, però també alerta que la feina
“no s’atura”. De moment, però, sí que ja s’ha aconseguit reduir un grau el nivell de segregació a
la ciutat (que de ser molt alt, ara passa a ser alt).

L’informe del Síndic de Greuges, que parteix de dades del Departament d’Educació, analitza la
segregació als centres escolars. A l’hora de mesurar si l’alumnat vulnerable i el no vulnerable es
reparteix de manera desigual, l’indicador que pren de referència és l’índex de dissimilitud.

Aquest barem pren valors o bé del 0 a l’1, o bé del 0 al 100%. S’interpreta com el percentatge
d’alumnat que caldria redistribuir entre escoles i instituts per garantir un equilibri entre aquell que
és vulnerable i el que no ho és (l’ordinari). És a dir, quan més tendeixi a 1 o a 100%, més
segregació hi haurà entre els centres d’un mateix municipi o ciutat; i per contra, quan s’apropi
més al 0, més equilibri.

L’últim informe del Síndic de Greuges analitza la segregació al llarg dels últims cinc cursos
(inclòs el 2022/2023). En el cas de Girona, conclou que mentre l’índex de dissimilitud a les
escoles d’infantil i primària era del 0,43 al curs 2018/2019, ara ha passat a ser del 0,32. I en el
cas dels instituts i centres de secundària, s’ha passat del 0,27 al 0,19. És a dir, que un i altre
s’han reduït, respectivament en un 25 i un 30%.

Segons destaca l’Ajuntament, les dades també indiquen que la ciutat se situa entre els 30
municipis catalans de més de 5.000 habitants “amb una evolució més positiva dels nivells de
segregació escolar de l’alumnat estranger”. Això sí, el Síndic encara considera que el nivell de
segregació a Girona és alt (tenint en compte que, abans, s’havia situat en molt alt).

“La segregació escolar baixa a Girona i ha de seguir baixant”, assegura el regidor d’Educació,
Àdam Bertran. El regidor diu que està “satisfet” dels resultats de l’informe del Síndic, però també
avança que “la feina no s’atura, segueix endavant i treballant en equip per generar encara més
consensos”.

Bertran atribueix la millora al Pla d’Equitat “que es va impulsar d’ençà que ERC va entrar a
govern el 2020”, i el situa “com a eix central dels nostres esforços amb l’objectiu principal de
reduir l’índex de segregació escolar”. Entre les mesures que s’han impulsat per afavorir l’equitat
educativa, explica el regidor, hi ha hagut l’ajust de l’oferta i l’assignació de places o la revisió del
mapa de zonificació escolar i l’adscripció de centres.

A més, concreta Bertran, en el marc d’aquest pla, també s’han activat ajudes de transport per a
famílies amb alumnes en situació de necessitat, s’han fomentat projectes als centres de més

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2249685-la-segregacio-escolar-baixa-entre-un-25-i-un-30-als-col-legis-i-instituts-de-girona.html


complexitat per oferir més oportunitats educatives a tot l’alumnat i s’ha promogut l’accés a
activitats educatives o esportives (amb iniciatives com les tardes de lleure, un casal de Nadal o
tastos esportius).
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Bertran: "La segregació escolar baixa a
Girona i ha de seguir baixant" - Diari de
Girona
L’índex de dissimilitud -el barem que es fa servir per mesurar la segregació- permet assenyalar
que als centres educatius de la ciutat de Girona la segregació s’ha reduït del 0,43 al 0,32 a les
escoles d’infantil i primària, i del 0,27 al 0,19 en el cas dels instituts i centres de
secundària. Són dades recollides en el darrer informe del Síndic de Greuges. El regidor
d’Educació, Àdam Bertran, assegura que el pla que va impulsar l’Ajuntament per reduir la
segregació dona resultats, però afegeix que la feina «no s’atura». De moment, però, sí que ja
s’ha aconseguit reduir un grau el nivell de segregació a la ciutat (que de ser molt alt, ara passa a
ser alt).

L’informe del Síndic de Greuges, que parteix de dades del Departament d’Educació, analitza la
segregació als centres escolars. A l’hora de mesurar si l’alumnat vulnerable i el no vulnerable
es reparteix de manera desigual, l’indicador que pren de referència és l’índex de dissimilitud.

«La feina no s’atura»

«La segregació escolar baixa a Girona i ha de seguir baixant”, assegura el regidor d’Educació,
Àdam Bertran. El regidor diu que està «satisfet» dels resultats de l’informe del Síndic, però
també avança que «la feina no s’atura, segueix endavant i treballant en equip per generar
encara més consensos».

Bertran atribueix la millora al Pla d’Equitat «que es va impulsar d’ençà que ERC va entrar a
govern el 2020», i el situa «com a eix central dels nostres esforços amb l’objectiu principal de
reduir l’índex de segregació escolar». Entre les mesures que s’han impulsat per afavorir
l’equitat educativa, explica el regidor, hi ha hagut l’ajust de l’oferta i l’assignació de places o la
revisió del mapa de zonificació escolar i l’adscripció de centres.

A més, concreta Bertran, en el marc d’aquest pla, també s’han activat ajudes de transport per a
famílies amb alumnes en situació de necessitat, s’han fomentat projectes als centres de més
complexitat per oferir més oportunitats educatives a tot l’alumnat i s’ha promogut l’accés a
activitats educatives o esportives (amb iniciatives com les tardes de lleure, un casal de Nadal
o tastos esportius).

Segons destaca l’Ajuntament, les dades també indiquen que la ciutat se situa entre els 30
municipis catalans de més de 5.000 habitants «amb una evolució més positiva dels nivells de
segregació escolar de l’alumnat estranger». Això sí, el Síndic encara considera que el nivell de
segregació a Girona és alt (tenint en compte que, abans, s’havia situat en molt alt).

https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/02/02/bertran-segregacio-escolar-baixa-girona-82409538.html
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Es constitueix el primer Fòrum de la
Infància i l'Adolescència | Les notícies i tota
la informació del Baix Llobregat i
l'Hospitalet

Esplugues compta des d'aquest mes de febrer amb el Fòrum de la Infància i l'Adolescència, un
nou òrgan de participació i implicació dels infants i adolescents en els assumptes públics que
els afecten. Però a diferència del Consell d'Infants –format per alumnes de 5è o 6è de primària  i
de l'Audiència Jove –de 4t d'ESO–, aquest nou fòrum és la veu de tots els nois i noies del
municipi d'entre 9 i 17 anys.

 

En un acte presidit per l'alcaldessa, Pilar Díaz, el saló de plens municipal va acollir ahir
dimecres, 1 de febrer, la constitució del fòrum, format per 18 representants de diferents franges
d'edat: de 9 a 11 anys, de 12 a 14 anys i de 15 a 17 anys.

 

La seva elecció ha format part d'un procés democràtic, a través del portal Esplugues Participa,

https://elfar.cat/art/43467/es-constitueix-el-primer-forum-de-la-infancia-i-ladolescencia


en què totes les persones d'aquestes edats del municipi podien votar entre les 35 candidatures
que s'hi van presentar.

 

L'alcaldessa va destacar que "és important que us sumeu a la construcció de la ciutat" i els
va assegurar que sesran "la veu" d'infants i adolescents d'Esplugues.

 

Les persones membres del Fòrum es reuniran un cop al mes a l’Espai Jove Remolí, per recollir,
analitzar, debatre i consensuar les propostes, que s'adreçaran generalment a l'Ajuntament. Una
persona dinamitzadora els donarà suport a l'hora d'elaborar un reglament de funcionament –
entre d'altres coses, com s'ha de renovar durant els anys que duri el mandat– i com fer les
propostes.

 

El Fòrum possibilitarà la representació dels infants i adolescents d'Esplugues en el Consell
Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, així com en el Consejo Estatal de
Participación de la Infancia y la Adolescencia, òrgans als quals també podran fer arribar les
propostes.
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L'Ajuntament de Calafell anuncia que el
concurs per la redacció del projecte de
l'escola de música i arts de Calafell torna a
estar aturat - Calafell.tv | Calafell Ràdio
Aquest dijous 2 de febrer a la tarda, l’Ajuntament de Calafell ha convocat als veïns del municipi
per donar explicacions sobre el retard en l’execució de les obres de la nova escola de música i
arts de Calafell.

En un principi aquesta convocatòria havia de servir per presentar el projecte guanyador
d’aquests nous equipaments. Però en les últimes setmanes un canvi de rumb en el procés, ha
trastocat aquesta planificació.

El despatx d’arquitectes finalista del concurs ha impugnat el veredicte del jurat, al·legant
irregularitats en la puntuació atorgada a la part tècnica del seu projecte.

L’Ajuntament lamenta aquesta situació i tem que el Tribunal Català de Contractes, òrgan
administratiu responsable de desencallar el procés, pugui trigar un any i mig a resoldre i
desencallar aquesta situació, tenint en compte que un any i mig, és la mitjana de temps d’espera
aproximada per a cada cas.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré ha explicat que intentaran trobar una fórmula perquè el
despatx d’arquitectes acabin retirant aquest recurs. També ha recordat que des de l’Ajuntament
han intentat accelerar tot el procés prenent decisions el més ràpid possible i justifica que el
procés s’allarga per raons alienes a la seva voluntat.

Recordem que l’agost de 2020 es va convocar el concurs per la redacció del projecte de l’escola
de música i arts de Calafell. Un contenciós entre despatxos d’arquitectes participants va aturar el
procés durant vint mesos. Finalment, el passat setembre el Tribunal Català de Contractes va
desestimar la primera de les impugnacions del concurs.

El passat 27 de desembre, es va aprovar adjudicar l’obra de l’escola de música i arts de Calafell
a l’empresa guanyadora. I ara el recurs presentat, torna a paralitzar tot el procés.

L’escola de música i arts era un dels projectes més importants dl govern municipal de Calafell
per l’actual legislatura. Uns equipaments molt necessaris i demandats per la ciutadania i que
s’han de fer a la masia de Cal Rión.

Una rehabilitació i ampliació d’un edifici del segle XVIII situat a la cruïlla dels carrers Principal i
Josep Bergès i Barba, al nucli antic de Calafell. Ramon Ferré

L’escola de música i arts de Calafell s’ha pensat com un espai per acollir a uns 300 alumnes.
S’impartirien classes de música però també d’altres arts com les escèniques o les plàstiques i
amb classes dirigides a persones de totes les edats.

https://calafell.tv/lajuntament-de-calafell-anuncia-que-el-concurs-per-la-redaccio-del-projecte-de-lescola-de-musica-i-arts-de-calafell-torna-a-estar-aturat/
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Els joves marroquins podran aprendre
castellà en els seus instituts
A més del vi i les taronges, a Espanya tenim un actiu molt exportable: la llengua espanyola, que
és, amb els seus prop de 600 milions de parlants, la segona més utilitzada després de l'anglès
com a lingua franca. Per descomptat, idiomes com el xinès o l'hindi es parlen més que el
castellà, però la seva importància és exclusivament local. Per això, i encara que les relacions
que Espanya manté amb ells no són les millors, al Marroc no s'ho han pensat dues vegades
crearan seccions bilingües en els seus centres de secundària. Així ho han acordat aquesta
setmana la ministra espanyola d'Educació, Pilar Alegría, i el titular de la cartera homòloga del
nostre veí del sud, el senyor Chakib Benmoussa.

 

Com funcionaran?

Ho explica aquesta setmana el Ministeri i Educació en una nota: els estudiants marroquins
podran conèixer la llengua i cultura espanyoles -molts d'ells ja la dominen, no en va el Rif va ser
protectorat espanyol durant dècades- i, si el desitgen, podran continuar els seus estudis
superiors a Espanya, ja que obtindran una doble titulació que els permetrà accedir les nostres
universitats. L'acord vincula també als centres de Formació Professional marroquins, des dels
quals s'activaran activitats d'intercanvi i mobilitat en què podran participar professors i alumnes.

I a Espanya?

Doncs a Espanya, res: les seccions bilíngües acordades s'articularan només al Marroc i no hi
haurà un equivalent al nostre país, ja que l'acord no comporta reciprocitat. Avui, qualsevol jove
que arriba al nostre país des del Marroc o qualsevol territori el nord de l'Àfrica ho fa portant a la
seva motxilla, com a mínim, l'àrab que ha après a casa i el francès que li han ensenyat a l'escola
però, sovint, també porta certs coneixements de castellà que ha après pel seu compte i, moltes
vegades, completa també el bagatge amb cert domini del berber, la llengua del Rif. Aquí, amb
sort, els nostres joves dominen més o menys el castellà (i el català, el gallec o l'eusquera,
segons on) i es medi|mitjà manegen|manipulen en anglès. Tan difícil era rubricar un acord que,
per exemple, comportés la possibilitat d'aprèn àrab en els instituts espanyols?

https://www.elnacional.cat/ca/tecnologia/els-joves-marroquins-podran-aprendre-castella-en-els-seus-instituts_963573_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/tecnologia/ambar-converteix-les-taronges-del-palau-de-l-aljaferia-en-cervesa_936057_102.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2023/02/20230202-reunionmarruecos.html
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/joves-dretes_942711_102.html
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