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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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L'educació afectivosexual es consolida en el
nou currículum d'educació infantil
La coeducació, o educació en la igualtat de gènere, l'educació afectivosexual i el treball per
competències es consoliden al nou currículum d'educació infantil, que el govern ha aprovat
aquest dimarts. 

És l'últim que faltava per aprovar tal com marca la llei d'educació de l'estat. 

Per primera vegada les dues etapes d'educació infantil, la bressol i la que es cursa a l'escola,
s'integren com una etapa educativa única (de 0 a 6 anys) en un currículum competencial. 

A Catalunya, amb el programa Coeduca't, vigent des del 2019, aquests aprenentatges ja s'han
anat incorporant en les diferents etapes.

El decret s'organitza en quatre eixos de desenvolupament i aprenentatge:

1. Un infant que creix amb autonomia i confiança
 

2. Que es comunica amb diferents llenguatges
 

3. Que descobreix l'entorn amb curiositat
 

4. Que forma part de la diversitat del món que l'envolta

Aquests eixos interrelacionen cada competència amb els seus criteris d'avaluació i sabers
corresponents.

La nova normativa promou situacions d'aprenentatge respectant els diferents ritmes i implicant
els infants en experiències de la vida diària.

El decret recull també l'acompanyament de les famílies, facilitant que puguin formar part de la
vida de l'escola.

El Departament d'Educació ha posat en marxa un portal web amb una guia específica i recursos
sobre el nou decret.

A més, s'ha fet una formació bàsica a direccions i se n'està desenvolupant una altra per al conjunt
dels centres educatius, que es va iniciar a l'octubre.

Retirat el taller que esmentava "explorar la masturbació en la
infància"

Justament, fa uns dies la Generalitat va retirar un dossier del currículum que incloïa un "taller de
sensacions". El document plantejava als professors activitats per "explorar la masturbació en la
infància com un fet normalitzat i exercici de plaer i autoconeixement". 

L'objectiu del taller era que els infants aprenguessin qui pot tocar el seu cos i a comunicar

https://www.ccma.cat/324/leducacio-afectivosexual-es-consolida-en-el-nou-curriculum-deducacio-infantil/noticia/3211078/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/educacio-afectiva-i-sexual-de-p3-a-4t-deso/video/5916583/
https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/infantil/


situacions de risc, per prevenir abusos sexuals.

Vox va fer campanya contra el programa Coaeduca't i la Fundació Espanyola d'Advocats
Cristians ho va portar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va desestimar les
mesures cautelars que s'havien demanat. 

En declaracions al Planta Baixa de TV3, la secretària de Transformació Educativa del
Departament d'Educació, Núria Mora, va explicar que el material s'havia retirat "per actualitzar-
lo".

"Ha aparegut l'estratègia nacional de drets sexuals i reproductius i tenim un nou marc normatiu.
Cal que revisem tot el material, l'actualitzem i el tornem a penjar amb noves propostes", va
manifestar. 

El nou currículum d'infantil estableix el treball per competències i la coeducació en
l'etapa 0-6 anys (ACN/Roger Segura)

Ara bé, va deixar clar que el programa Coeduca't "és plenament vigent" a tots els centres i que "tot
el professorat es forma en la coeducació i en la perspectiva de gènere". 

No va voler entrar a si hi havia consens o no al Departament al voltant de l'ús de la paraula
"masturbació", però va remarcar que el dossier anava adreçat als mestres i que "no vol dir que els
professors arribin a l'aula i diguin 'hola, noies i noies, avui parlem de masturbació', i menys a
infantil".

Per Mora, és segur que el currículum ha d'incloure "la part de respecte pel propi cos, saber qui ens
pot tocar i qui no, a qui podem mostrar els genitals, com el pediatre a la consulta o els pares i
mares quan ens renten, i qui no ho pot fer". 
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La Generalitat de Catalunya va 
anunciar l’abril del 2022 la gra-
tuïtat a partir d’aquell mateix 
setembre de l’Infantil 2, l’últim 
curs de la llar d’infants abans de 
fer el salt a l’escola d’educació 
infantil i primària. La mesura, 
així es va presentar, havia de ser 
un primer pas cap a la gratuïtat 
de tota l’etapa de 0-3. En 
aquest mateix sentit, la setma-
na passada, l’acord per als 
pressupostos recollia 84,7 mi-
lions d’euros per assegurar 
aquesta gratuïtat d’aquella eta-
pa, dels quals 9,5 estaran desti-
nats al deute acumulat amb els 
ajuntaments, els gestors de la 
gran majoria d’escoles bressol 
de la xarxa pública. En aquest 
context, l’anunci d’ahir del Go-
vern de la unificació curricular 
de l’etapa escolar 0-6 podria 
induir a error. ¿Que es presenti 
l’etapa 0-6 com una única eta-
pa vol dir que se’n garanteix la 
universalització? La resposta 
del Departament d’E ducació no 
deixa lloc a cap dubte: no. 

«Una cosa no està vinculada 
a l’altra», responen fonts de la 
conselleria, malgrat que l’es -
bor rany del decret sí que asse -
nyala que, ja que el segon cicle 
d’aquesta etapa educativa, el 
 3-6, sí que és de caràcter gra-
tuït, «es tendirà a la progressi-
va extensió de la gratuïtat al 
primer cicle, prioritzant l’accés 
als nens en situació de risc de 
pobresa i exclusió social», sen-
se més detall ni, per descomp-
tat, cap calendari. 

Mesura «històrica» 

De fet, el curs passat, al presen-
tar la gratuïtat d’Infantil 2, una 
cosa que va qualificar de mesu-
ra «de país» i «històrica», el 
conseller Josep Gonzàlez-Cam-
bray va assegurar que el com-
promís del Govern era oferir la 
gratuïtat a la resta de nivells 
(Infantil 1 i Infantil 0) al llarg del 
que queda de legislatura. 

La música que desprèn la 

idea de la unificació dels dos ci -
cles, presentant el 0-6 com una 
etapa amb identitat pròpia i una 
intencionalitat educativa única, 
sona bé entre famílies i profes-
sionals que fa moltíssim temps 
que reivindiquen el reconeixe-
ment del 0-3 com una etapa 
educativa més. «¿Aquesta me-
sura busca acostar la lògica de 
les llars d’infants a la de les es-
coles, o la de les escoles a la de 
les llars d’infants? Si és el segon, 
i es tracta d’allargar l’etapa 0-3 
fins als 6, està molt bé», refle-
xiona Mireia Mora des de l’AFA 
de l’EBM Els Gats de Barcelona. 

A ulls de Mora, el planteja-
ment que el nen sigui al centre 
de l’aprenentatge, una cosa en 
la qual incideix l’esborrany del 
decret del nou currículum apro-
vat ahir i que va en la línia del 
model d’educació competen-
cial, està molt bé, però «perquè 
això passi han d’estar ben 
acompanyats». «¿Amb quins 
recursos es poden portar a ter-
me aquests currículums? ¿En 

quins espais? ¿Acompanyats de 
quina inversió?», reflexiona 
aquesta mare, convençuda que 
per poder portar a la pràctica 
aquest currículum seria neces-
sari abaixar les ràtios de les es-
coles bressol. 

Falten recursos 

«Hi ha una frase que m’agrada 
molt que diu que jugar és una 
cosa molt important, la porta 
d’entrada a l’aprenentatge; a 
mi no em preocupa que la meva 
 filla estigui tot el dia jugant, el 
que em preocupa és que no hi 
hagi prou mans per acom-
panyar-la en aquests jocs», 
conclou. 

Un dels interrogants que ara 
s’obren, tenint en compte que 
l’etapa 0-6 no és obligatòria i la 
particularitat que són dues eta-
pes [la 0-3 i la 3-6] que tenen 
lloc en tipologies de centre dife-
rents, com s’implementarà 
aquest currículum a les escoles 
bressol privades si aquestes no 
se senten al·ludides pel decret. n

Unificar l’etapa escolar no implica 
la gratuïtat de les escoles bressol 

La mesura anunciada ahir pel Departament d’Educació d’unir curricularment  
tota l’etapa preobligatòria està desvinculada de la seva universalització.

H. L. 
Barcelona

 Escola bressol Els Gats de Barcelona. 

Joan Cortadellas

«¿Amb quins 
recursos  portaran 
a terme els 
currículums?», es 
pregunta una mare

educadors observin si el nen evo-
luciona en la seva identificació se-
xual i de gènere; si viu de manera 
positiva, sense este reotips, la di-
versitat que hi ha a l’escola i si 
s’adreça a les persones amb el 
mateix respecte i es relaciona sen-
se prejudicis. 

Els autors del nou currículum 
assenyalen el que ja apuntaven 
amb la implantació del mateix 
model en les edats més avança-
des: la lògica de «posar el nen al 
centre de les decisions i el desen-
volupament de les seves capaci-
tats». «Es reconeix el nen com el 
protagonista del seu propi apre-
nentatge», apunten. 

«Autonomia i confiança» 

El nou currículum està organitzat 
en quatre eixos de desenvolupa-
ment i aprenentatge: «un nen que 
creix amb autonomia i confiança, 
que es comunica amb diferents 
llenguatges, que descobreix l’en-
torn amb curiositat i que forma 
part de la diversitat del món que 
l’envolta». «Aquests eixos interre-
lacionen cada competència amb 

els seus criteris d’avaluació i els 
seus corresponents sabers, per fa-
cilitar als equips educatius la con-
creció i planificació pedagògica del 
dia a dia», indiquen. La nova nor-
mativa, afegeixen, també priorit-
za el benestar i el gaudi, i «promou 
situacions d’aprenentatge amb 
sentit, funcionals, significatives i 
contextualitzades, des del respec-
te als diferents ritmes i la sensibi-
litat de l’etapa». Situacions que 
busquen «implicar els nens en di-
ferents experiències de la vida 
diària, de manera que posin en joc 
les seves capacitats aplicant el que 
van aprenent». 

El decret també parla de l’a -
companyament de les famílies, 
«facilitant que puguin formar part 
de la vida de l’escola per convertir-
la en un espai d’educació comuni-
tària» i de «propostes que perme-
tin als nens decidir, fer i avançar 
segons les seves pròpies habili-
tats» i de la necessitat d’«apre-
nentatges útils per a la vida». n

El decret presenta 
el 0-6 com una 
etapa educativa 
única, amb una 
identitat pròpia 

Els nens han  
de poder explorar 
els rols de gènere a 
través del joc i de la 
seva quotidianitat
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La llei d’educació de Cata-
lunya ja establia, el 2009,
les fites que ha d’aconse-
guir l’educació infantil
perquè els infants apren-
guin, tot entenent els pri-
mers anys de vida com
una etapa importantíssi-
ma per garantir el desen-
volupament integral de
nens i nenes. A partir de
llavors es va ordenar curri-
cularment els primer i se-
gon cicle –respectiva-
ment, el que va dels 0 als 3
anys i el comprès entre els
3 i el 6–i es va posar l’ac-
cent en el desenvolupa-
ment de les capacitats per
poder adquirir posterior-
ment les competències bà-
siques. També facilitant
les relacions humanes i la
pròpia confiança per pro-
moure l’autonomia i la
comprensió del món que
els envolta.

Ara, el govern actualit-
za aquest currículum i
ahir va aprovar el nou de-
cret d’ordenació dels ense-
nyaments de l’educació in-
fantil, que culmina la nova
ordenació de totes les eta-

pes educatives. Fa pocs
mesos la Generalitat va
aprovar els decrets dels
ensenyaments de batxille-
rat i de l’educació bàsica
–primària i ESO–, per do-
nar resposta a l’enfoca-
ment competencial que
determina la llei educativa
estatal. Ara toca el torn a
l’educació infantil, que ofi-

cialitza l’ensenyament
competencial que ja es fa a
molts centres i incorpora
la coeducació i l’educació
afectivosexual.

La portaveu del govern,
Patrícia Plaja, va explicar
ahir que “per primera ve-
gada es presenta el 0-6
com a una etapa conjunta,
una etapa educativa única

amb una identitat pròpia i
en el qual els dos cicles res-
ponen a una mateixa in-
tencionalitat educativa”.
El currículum, segons la
portaveu, “posa l’infant al
centre de les decisions i al
desenvolupament de les
seves capacitats, i reco-
neix l’infant com a prota-
gonista del seu aprenen-

tatge”.
La nova ordenació en-

trarà en vigor quan es pu-
bliqui al DOGC, però els
centres en tenen informa-
ció des de fa setmanes, se-
gons Plaja, que es va referir
a la coeducació i l’educació
afectivosexual com un
plantejament “imprescin-
dible per a l’educació del se-
gle XXI”. Amb la coeduca-
ció “parlem d’introduir la
diversitat de famílies, de
lluitar contra els estereo-
tips de gènere, que es co-
mencen a definir a partir
dels sis o set anys”. Amb
l’educació afectivosexual
es tracta d’ajudar els in-
fants a “conèixer el propi
cos, a saber identificar les
relacions d’amistat, les
d’amor, on estan els limits,
i també a identificar el que
són relacions sanes i insa-
nes”, va detallar la porta-
veu.

El nou currículum s’ar-
ticula en quatre eixos que
interrelacionen cada com-
petència amb els seus cri-
teris d’avaluació i els seus
sabers corresponents.
També facilita que les fa-
mílies puguin formar part
de la vida de l’escola per
convertir-la en un espai
d’educació comunitària.

El govern, d’altra banda,
preveu invertir prop de 90
milions d’euros a instal·lar
panells digitals interactius
a les aules de diferents cen-
tres educatius. El projecte
forma part del Pla d’Educa-
ció de Catalunya, i a banda
de dotar tecnològicament
escoles i instituts està do-
nant capacitació tècnica
als docents. ■

aEl govern aprova el nou currículum d’infantil, que agrupa en una sola etapa l’ensenyament de 0 a
6 anys aL’ordenació incorpora una mirada competencial i la lluita contra els estereotips de gènere

Els cicles d’infantil inclouran
educació afectiva i sexual

Rosa M. Bravo
BARCELONA

Nens i nenes juguen a la llar d’infants Cel Blau2, a Girona ■ QUIM PUIG

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

La frase

“Per primera vegada
es presenta el 0-6
com una etapa
conjunta ”

Patrícia Plaja
PORTAVEU DEL GOVERN

Neu, pluja, fred, vent i
unes onades espectacu-
lars i força perilloses que a
Badalona van descalçar al-
gunes edificacions de la
platja i va obligar a tancar
el passeig marítim, al delta
de l’Ebre van inundar i es-
querdar la barra del Tra-
bucador i a la Costa Brava,
on van arribar als 9 metres
al cap de Begur, es van
menjar metres de sorra i
van causar danys de diver-

sa consideració. Aquest és
el balanç del temporal que
va endinsar ahir tot Cata-
lunya en un temps gèlid de
ple hivern, amb més inci-
dència a les comarques de
Girona i la Catalunya Cen-
tral.

La neu va obligar a ta-
llar algunes carreteres i
fins i tot el túnel de Bra-
cons, a la C-37, va estar
dues hores tancat, segons
va informar el Servei Cata-
là de Trànsit. Una altra via
que es va haver de tallar va
ser la C-17 entre Vic i Cen-
telles, a Osona, i al vespre
encara hi havia 16 vies
afectades per la neu arreu
de Catalunya, cinc de les
quals (a Sant Hilari Sa-
calm, Arbúcies, el coll de

Pal, Toses i Castellar de
n’Hug-Toses) encara con-
tinuaven tallades. En algu-
nes comarques d’Osona i
el Ripollès es va avançar el
servei de transport esco-
lar i les classes van acabar
després del menjador. I a
última hora el Consell Co-
marcal del Ripollès va
anunciar que el transport
escolar continuarà avui
suspès.

Estat de la mar
El Servei Meteorològic va
elevar al màxim l’avís de
perill per l’estat de la mar,
sis sobre sis. De fet, des de
Protecció Civil es va fer
una crida a la prudència i
es va alertar que el tempo-
ral marítim serà el que

més trigarà a marxar. Es
preveu que l’episodi de
neu, pluja i vent vagi amai-
nant al llarg d’aquest matí
i que vagi remetent a pri-
mera hora de la tarda, pe-
rò que el mal estat de la
mar duri una mica més,
fins al migdia de demà, di-

jous. Els municipis de la
costa han prohibit accedir
a espigons i platges i han
reforçat la vigilància al li-
toral i el consell bàsic de
Protecció Civil, que enca-
ra té activats els diferents
plans d’alerta per vent,
neu i estat de la mar, és

“intentar estar a l’exterior
el menys possible i només
agafar el vehicle si és im-
prescindible”.

Davant l’increment del
vent, l’Ajuntament de Bar-
celona va decidir tancar
els accessos als parcs de la
ciutat. ■

Continua l’alerta pel fort
temporal marítim

V.P.
BARCELONA

a Les onades causen
destrosses a la costa
mentre la neu obliga
a tallar carreteres

Onades intenses ahir al passeig marítim de Badalona ■ EFE
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Hi haurà educació afectivosexual a l'aula... i
també al menjador
BarcelonaEl Govern ha aprovat aquest dimarts el decret dels ensenyaments de l’educació
infantil, que engloba l'etapa entre els 0 i els 6 anys. Les principals novetats de la nova norma,
que no s'actualitzava des de l'any 2010, són que el currículum d'educació infantil serà
competencial, que per primera vegada s'integren en una etapa educativa única els dos cicles –el
primer, que es fa a les llars d'infants, i el segon, que es cursa a l'escola– i, sobretot, la
incorporació de l'educació afectivosexual i la coeducació, és a dir, el fet d'educar tenint en
compte la igualtat entre nens i nenes respectant i valorant les diferències de gènere. "Igual que
el pla digital ha deixat de ser només l'hora d'informàtica, ara tot el professorat haurà de treballar
d'acord amb unes referències de coeducació i perspectiva de gènere", explica en declaracions a
l'ARA la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora. "El que regulem amb el nou
currículum és que totes aquelles activitats i propostes educatives que es facin en el marc del
temps lectiu i del temps no lectiu –menjadors, extraescolars, etc.– han d'incorporar aquesta
mirada", assegura.

A efectes pràctics, la norma no estableix que s'hagi d'impartir una matèria concreta sobre
perspectiva de gènere o sobre educació afectivosexual, però sí que marca que cal tenir-ho
present en tots els àmbits, tant a l'hora de preparar material didàctic com quan es decideix com
enfocar pedagògicament una matèria. "Per exemple, s'ha de parlar de la ciència des de la
mirada de la dona, o si jugant a educació física a algú el toquen on no vol, cal no deixar-ho
passar. Que el docent aturi l'activitat i parli del respecte pel propi cos i per no tocar les altres
persones", explica Mora.

Autoconeixement i prevenció de violències

A l'espera de la publicació del document definitiu al DOGC, l'esborrany del decret al qual ha
tingut accés l'ARA estableix les competències clau en l'educació infantil, entre les quals
destaquen aspectes com l’establiment de "relacions afectives i segures amb les altres persones
o l'assoliment progressiu de seguretat afectiva i emocional". En aquest sentit, a la roda de
premsa en què el Govern ha anunciat l'aprovació del decret, la portaveu, Patrícia Plaja, ha
insistit a dir que la incorporació de la coeducació i de l'educació afectivosexual no és un aspecte
que hagi posat ara sobre la taula l'executiu, sinó que des de fa més de 15 anys hi ha estudis de
la Unesco que destaquen la importància d'aquesta pràctica. També ha defensat com aquesta
incorporació "té efectes positius que donen més coneixement de què ha de ser la salut sexual
en aquestes edats i ajuda a identificar què són relacions sanes i què relacions insanes i a
prevenir violències masclistes i possibles assetjaments el dia de demà".

L'esborrany del document fa èmfasi en el fet que aquesta és una etapa en la qual es produeix el
descobriment de la sexualitat i s’inicia la construcció de gènere, motiu pel qual és el moment
d’acompanyar cada infant en el seu propi desenvolupament personal, "respectant la diversitat
afectiva i sexual, ajudant-lo a identificar i eliminar tota discriminació". Per aconseguir aquesta
meta s'estableixen directrius com ara que en tots els documents elaborats s’hagi d’incorporar un
ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

El nou currículum s'organitza en quatre eixos d'aprenentatge: un infant que creix amb autonomia

https://www.ara.cat/societat/educacio/hi-haura-educacio-afectivosexual-l-aula-tambe-menjador_1_4620069.html


i confiança, que es comunica amb diferents llenguatges, que descobreix l’entorn amb curiositat i
que forma part de la diversitat del món que l’envolta. Segons el Govern, l'objectiu de la nova
regulació és posar l’infant al centre de les decisions i que sigui "el protagonista del seu propi
aprenentatge i del grup al qual pertany".  

Tot i que des de l'executiu català s'ha insistit que aquest nou currículum competencial fa temps
que s'està aplicant a molts centres catalans amb programes com el Coeduca't, la nova normativa
aprovada servirà per oficialitzar-ho i actualitzar els currículums educatius per adaptar-los a
l'aprovació de la Lomloe. Precisament, fa pocs mesos el Govern ja va aprovar el decret
d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, que inclou les etapes de primària,
secundària i batxillerat.
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ELS NOUS CURRÍCULUMS

Era una reivindicació de les estu-
diants de més edat –insistien que 
els seus companys començaven a 
sentir a parlar de feminisme mas-
sa grans, massa tard– i un com-
promís de la Conselleria de Femi-
nismes. Ahir, el Govern de la Ge-
neralitat va aprovar el decret d’or-
denació dels ensenyaments de 
l’educació infantil, que per prime-
ra vegada inclou els dos cicles 
d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 
3 a 6 anys) i la principal novetat del 
qual és que estableix el currículum 
competencial ja en aquesta etapa i 
incorpora la coeducació i educació 
afectivosexual.  Amb l’aprovació 
del nou currículum de l’etapa 
preobligatòria, el Govern ha modi-
ficat ja els currículums de totes les 
etapes, virant-los cap al per a al-
guns controvertit aprenentatge 
per competències. 

A principis d’aquest curs, ja es 
van aprovar els decrets de batxille-
rat i de l’educació bàsica (primària 
i ESO). Fonts del Departament as-

senyalen que la reordenació del 
currículum de l’etapa 0-6 s’ha fet 
«comptant amb la col·laboració de 
professionals procedents de dife-
rents àmbits: persones expertes de 
diverses entitats pedagògiques, 

universitats i professionals en ac-
tiu que treballen amb la primera 
infància». «Per primera vegada, el 
decret d’infantil presenta el 0-6 
com una etapa educativa única, 
amb una identitat pròpia i en la 

qual els dos cicles que la integren 
responen a una mateixa intencio-
nalitat educativa», reivindiquen 
destacant que el decret «suma, 
unifica i dona coherència a les 
aportacions dels experts i profes-

sionals que exerceixen la seva ac-
tivitat en aquesta etapa». Pel que fa 
a l’educació afectivosexual, el cur -
rículum, en les orientacions per a 
l’avaluació del segon cicle d’edu-
cació infantil (3-6), assenyala que 
«els nens necessiten tenir l’opor-
tunitat d’explorar els diferents rols 
de gènere a través del joc i de la se-
va quotidianitat».  

Perspectives de gènere 

«És tasca de l’escola assegurar 
que l’ambient que els envolta re-
flecteixi varietat de perspectives 
de gènere, més enllà dels estereo-
tips socialment marcats, i que 
acompanyi de manera respectuo-
sa la identitat que el nen va confi-
gurant», indica el document, que 
remarca també que l’escola «ha 
de proposar situacions d’apre-
nentatge basades en el respecte 
als drets fonamentals i la igualtat 
entre homes i dones per afavorir el 
desenvolupament de les persones 
al marge dels estereotips i rols en 
funció del sexe». Com a dades im-
portants a tenir en compte en 
aquest aspecte, les orientacions 
indiquen que és important que els 

Educació sexual 
dels 0  

als 6 anys

La Generalitat va aprovar ahir el decret d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació infantil, que per primera vegada inclou 

els dos cicles d’aquesta etapa (dels 0 als 3 anys i dels 3 als 6).

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Un grup de nens d’educació 
infantil tornen a la seva es-
cola a Valldoreix, després 
d’una sortida escolar. 

Jordi Cotrina
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ESPAÑA

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Se estrecha el cerco a la dirigente de 
JxCat Laura Borràs en su acusación 
por corrupción. Isaías Herrero, el in-
formático que supuestamente se 
aprovechó de las adjudicaciones pú-
blicas de la líder de JxCat cuando es-
taba al frente de la Institución de las 
Letras Catalanas (ILC), negocia un 
acuerdo contrarreloj con la Fiscalía 
para que le rebaje la pena, la misma 
de 6 años de cárcel a la que se en-
frenta Borràs, en el juicio que comen-
zará este martes en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña (TSJC).  

Fuentes judiciales indican que He-
rrero aceptaría dos años de prisión 
para no ingresar en ella, ya que al ser 
hechos cometidos antes de su pri-
mera condena por tráfico de drogas 
suspendida no se le obligaría a cum-
plir. A cambio, Herrero confesará que 
acordó con Borràs la adjudicación de 
18 contratos fraccionando los impor-
tes o simulando que se presentaban 
varias ofertas a concurso. De esta for-
ma, la ex presidenta del Parlament 
recibiría un golpe a su línea de defen-
sa basada en que las concesiones pú-
blicas fueron correctas y que sufre 
una persecución política y judicial 
por sus ideas independentistas. 

La Fiscalía pide seis años de cár-
cel para Borràs y otros seis para He-

rrero por prevaricación y falsedad, 
aunque el informático fue conde-
nado a cinco años de cárcel por trá-
fico de drogas tras alcanzar otro 
acuerdo. Así, una nueva condena 
haría que ingresase de forma inme-
diata en prisión por lo que busca 
una fórmula para eludirla que pa-
sa por confesar los delitos. 

«Yo tengo una de marrones, buff... 
Hombre claro, pero yo con la Borràs, 
con la jefa, yo facturo con la Coope-
rativa, y facturo unos trapis por allí», 
escribió en un mensaje en 2017 Isaías 
que fue interceptado por los Mossos 
d’Esquadra dentro de esta inves-
tigación por tráfico de droga. 

Así se inició el procedimiento que 
ha acabado con Borràs sentada en 
el banquillo de los acusados por 
presuntamente adjudicar a dedo¡ 18 
contratos públicos por servicios a 
la Institución de las Letras Catala-
nas (ILC), entidad que la dirigente 
de JxCat presidió entre 2013 y 2017, 
como creación de webs. 

Para el Ministerio Público, la ex 
presidenta del Parlament dio indi-
caciones a su colaborador para pre-
sentar presupuestos «comparsa» y 
ocultar que era el adjudicatario re-
al o para simular que había compe-
tencia entre distintas ofertas. Los 
contratos se fraccionaron de forma 

ilegal y la ex presidenta del Parla-
ment, presuntamente, «abuso de 
sus funciones» y «vulneró los prin-
cipios de transparencia y pública» 
que rigen la contratación pública. 

Este posible acuerdo viene acom-
pañado de la decisión del Govern de 

no acompañar a Borràs en 
el acto de apoyo que Junts 
prepara el viernes a las puer-
tas del TSJC. Desde ERC tam-
bién se había rechazado la 
posibilidad de asistir ya que 
lo consideran un juicio por 
«mala praxis». «El Govern 
no estará en este juicio. Que-
remos mostrar el respeto a 
la presunción de inocencia, 
y esperamos que Laura Bo-
rràs tenga un juicio justo y 
con todas las garantías», di-
jo la portavoz del Govern. 

Al conocerse que ERC 
no la acompañaría en este 
acto, Borràs aseguró que es 
«triste y decepcionante» por-
que se trata de personas que 
«han sufrido esta persecu-
ción política por otro moti-
vo» y que ahora no se «so-
lidarizan». Sin embargo, cree 
que es «coherente» porque 
los republicanos ya hicie-
ron «de juez» al apartarla 

de la presidencia del Parlament en 
aplicación del artículo 25.4 del re-
glamento de la cámara, tras la aper-
tura de su juicio oral. El viernes se 
iniciarán las sesiones con las cues-
tiones previas y está previsto que el 
juicio en el TSJC acabe en marzo.

El colaborador de Borràs ultima un 
pacto con la Fiscalía para inculparla  
El procesado habría acordado con la dirigente de JxCat 18 contratos fraudulentos

Laura Borràs (JxCat).  ARABA PRESS

Cataluña 
educará 
a los niños 
de tres años 
en sexualidad

V. M. BARCELONA 
Las escuelas catalanas imparti-
rán «educación afectivo-sexual» 
a los niños de entre tres y seis 
años. El Govern de la Generali-
tat considera «necesario e im-
prescindible» la inclusión de es-
te tipo de contenidos peda-
gógicos en la educación infan-
til porque «ayuda a identificar 
las relaciones sanas y las que no 
lo son, y también a prevenir vio-
lencias machistas y posibles aco-
sos en el futuro». 

El Ejecutivo catalán aprobó 
ayer el decreto que regulará la 
impartición de estos conteni-
dos, que también versarán so-
bre «la diversidad de familias, la 
lucha contra los estereotipos de 
género, la necesidad de conocer 
el propio cuerpo o diferenciar 
relaciones de amistad y de amor, 
así como de conocer los límites 
del propio cuerpo». 

El nuevo currículo de educa-
ción infantil pretende que los ni-
ños «reconozcan su identidad 
sexual» y para ello indica que 
«deben tener la oportunidad de 
explorar los diferentes roles de 
género a través del juego y de su 
cotidianidad», según consta en 
la guía de aplicación del nuevo 
currículum que la consejería de 
Educación ha diseñado para que 
los maestros se adapten a las 
nuevas directrices marcadas por 
la Generalitat. 

Con el fin de orientar a los di-
rectores y docentes en la aplica-
ción del nuevo currículum de in-
fantil, se ha llevado a cabo una 
formación básica a los respon-
sables de los centros y desde el 
pasado mes de octubre se está 
desarrollando otra para el con-
junto del profesorado. 

El manual recoge también que 
la escuela debe asegurar que el 
ambiente donde viven los niños 
«refleja variedad de perspecti-
vas de género, más allá de los 
estereotipos socialmente mar-
cados» y debe contribuir al «acom-
pañamiento respetuoso de la 
identidad que cada menor esté 
desarrollando». 

El Govern sostuvo ayer que el 
decreto, que por primera vez pre-
senta la etapa desde los 0 has-
ta los 6 años como una etapa 
educativa única con identidad 
propia, pone al niño en el cen-
tro de las decisiones y el desa-
rrollo de sus capacidades y le re-
conoce como «protagonista de 
su propio aprendizaje». 

El decreto también recoge el 
acompañamiento de las fami-
lias y facilita que puedan «for-
mar parte de la vida de la escue-
la para convertirla en un espa-
cio de educación comunitaria».

E. M. BARCELONA 
Stanislav Shevchuk, un ciudadano 
ruso que el Gobierno de EEUU vin-
cula a un grupo ultra nacionalista 
y terrorista, Movimiento Imperial 
Ruso (Mir), cercano a Vladimir Pu-
tin y con conexiones con otras or-
ganizaciones de la extrema dere-
cha europea, trabaja desde enero 
en el Ayuntamiento de Barcelona 
como técnico en el departamento 
de licencias municipales.  

La contratación de Shevchuck por 
parte de la administración de Ada 
Colau, desvelada por el digital Tot 
Barcelona, ha desatado una fuerte 
polémica en el consistorio. La ma-
yoría de grupos de la oposición han 
avanzado que preguntarán en co-
misión los motivos de la incorpora-
ción de este polémico abogado ru-
so que lleva varios años viviendo en 
la capital catalana y que frecuenta 
ambientes ultras de Madrid.  

Asimismo, Daniel Sirera, can-
didato del PP a la alcaldía, ha exten-
dido la petición de explicaciones al 
Gobierno de España: «¿Cómo es po-
sible que un ciudadano ruso, con 
esos antecedentes, pueda circular 
tranquilamente por nuestro país sin 

haber sido expulsado?» . Por ello, el 
PP ha pedido que actúe la Fiscalía. 

El Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos (US Department of 
the Treasury) consideró a Shevchuk, 
en junio de 2022, partidario «clave 
del grupo extremista violento por 
motivos étnicos» conocido como el 
RIM. La agencia del Gobierno esta-
dounidense relató entonces que She-
vchuk viajó a los Estados Unidos en 
2017 «con el objetivo de establecer 
conexiones entre el RIM y grupos na-
cionalistas blancos y extremistas de 
extrema derecha», y habló en nom-
bre del grupo en mítines en Europa. 

El mismo comunicado del Depar-
tamento del Tesoro de EE.UU. re-
cuerda que el RIM fue designado 
previamente por el Departamento 
de Estado como «una organización 
terrorista global, especialmente de-
signada el 7 de abril de 2020 por ha-
ber brindado capacitación para ac-
tos de terrorismo». La inteligencia 
norteamericana vincula el RIM, que 
ha enviado a Ucrania combatientes 
para sumarse a la ofensiva de Pu-
tin, en la participación en 2016 y 2017 
en una serie de atentados terroris-
tas en Suecia contra refugiados. 

Fuentes municipales explicaron 
ayer a Europa Press que esta perso-
na se incorporó al equipo de Licen-
cias municipal el 16 de enero a través 
de las bolsas de interinaje de técnico 
superior en Derecho. Al Ayuntamien-
to no les consta ninguna información 

por parte de las autoridades 
policiales y judiciales que 
haya impedido «hasta aho-
ra» su contratación, y que 
están a disposición de lo que 
pidan o informen estas mis-
mas autoridades. 

La líder de Valents, Eva 
Parera, pidió ayer explica-
ciones a la alcaldesa Colau 
sobre la presencia del extre-
mista ruso y cuestionó la 
versión de que el consisto-
rio no disponga de «contro-
les para detectar y evitar la 
contratación de una perso-
na vinculada a una organi-
zación calificada por EE.UU. 
como terrorista y de grupo 
extremista violento». 

ERC pedirá a recursos hu-
manos que investigue «la 
vinculación y posibles he-
chos delictivos», y tome las 

medidas oportunas valorando si tie-
ne que apartar o no a esta persona 
del puesto de trabajo en cuestión. 
Por su parte, el grupo municipal de 
Cs llevará este asunto a la comisión 
de Urbanismo y el grupo de Ciuda-
danos a la de Presidencia.

Un ultra ruso, empleado de Colau en Barcelona 
El Ayuntamiento contrató a un abogado señalado por EEUU por su extremismo  

Stanislav Shevchuck. EM
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Educació tancarà línies d'I3 a dues escoles
de Reus pel descens de la natalitat
La mesura, que afectarà La Vitxeta i Sant Bernat Calvó, s'aplica per mantenir la baixada de
ràtios i lluitar contra la segregació

El Departament d'Educació de la Generalitat tancarà dos grups d'I3 de cara al curs vinent. En
concret, les escoles afectades seran La Vitxeta i Sant Bernat Calvó. Fonts del Departament
detallen a Diari Més que la decisió s'ha pres per «la caiguda demogràfica que experimenta la
ciutat» i que té com a objectiu «mantenir la baixada de ràtios i la lluita contra la segregació». No
obstant això, els centres educatius es mostren preocupats pel seu futur i les famílies ja han
començat a mobilitzar-se per revertir la situació.

El secretari de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMiPA) de La Vitxeta, Jacob Pellisa,
alerta que el problema no resideix en l'eliminació d'un grup, sinó en les conseqüències que se'n
puguin derivar. «Si redueixes una línia d'I3, probablement l'any següent només n'hi haurà una
d'I4, Estàs forçant que els centres puguin anar desapareixent», assevera.

 La directora de l'escola, Maria Horra, comparteix diagnosi. Assegura que la decisió implica
disposar d'«una persona i mitja menys» per al curs vinent i calcula que la reducció no s'aturarà
aquí. «Si ara ens toca una plantilla de 27 o 28 membres, acabarem sent-ne 14 en nou anys»,
prediu. En aquest escenari, també pronostica que dels 430 alumnes que eduquen en l'actualitat,
es passarà a uns 180 en aquest període temporal. Així mateix, adverteix que s'ha de tenir en
compte «el degoteig constant de matrícula viva». 

En aquests moments, La Vitxeta compta amb dues línies d'I3 de 15 estudiants cada una. Al llarg
del curs, però, van arribant nous infants al centre. Si es tanca un dels grups, totes les
incorporacions de la mateixa edat anirien a parar a una única classe, saturant el sistema. En
aquest sentit, Pellisa considera que s'hauria d'aprofitar la baixada de ràtios «per donar més
qualitat d'ensenyament».

La situació d'inestabilitat posa en dubte que La Vitxeta pugui continuar amb els projectes i
desdoblaments que actualment duu a terme. Amb tot, Horra subratlla que no és una qüestió que
afecti un centre puntual, sinó que es tracta d'un greuge a l'escola pública, atès que es
mantindran fins a tres línies d'I3 en institucions concertades. «La vintena d'escoles de Reus ens
hem reunit. La reivindicació és en l'àmbit de tota l'escola pública», assegura la directora, que
afegeix que ja han demanat reunir-se amb el director dels serveis territorials d'Educació.

L'experiència del passat
 L'Escola La Vitxeta ja va viure una situació similar fa vuit anys. El 2015, es va comunicar al
centre que es tancaria una de les línies d'I3. Els pares van organitzar mobilitzacions fins que
Educació es va comprometre a mantenir els dos grups si s'arribava a un mínim de
preinscripcions. La xifra es va assolir.

Per aquest motiu, Pellisa declara que l'AMiPA es presentarà aquesta tarda a la xerrada sobre la
preinscripció a I3 que tindrà lloc al Centre Cívic Ponent per demanar explicacions. L'associació
també ha començat una campanya de difusió de la jornada de portes obertes del dia 28 de
febrer perquè la població s'animi a conèixer el centre i demostri «que hi ha ganes d'escola

https://www.diarimes.com/noticies/reus/2023/02/08/educacio_tancara_linies_dues_escoles_reus_pel_descens_natalitat_133549_1092.html


pública i de Vitxeta». Amb tot, el Departament d'Educació afegeix que, en el cas de Reus, «es
tanquen menys grups dels que es podria perquè la baixada demogràfica és notable».
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Demanen suport al Pont Major per la pèrdua
de l’ESO al Xifra | Jordi Ferrer | girona |
Educació | El Punt Avui
El barri del Pont Major de Girona perdrà un institut d’educació secundària obligatòria (ESO) al
seu barri a partir del setembre. Educació potenciarà els cicles de formació professional (FP) al
Narcís Xifra i Masmitjà, i hi tancarà el cicle d’ESO per a l’alumnat de 12 a 16 anys. Tant
l’associació de veïns com la directora del col·legi d’infantil i primària Carme Auguet demanen
suport en la nova etapa, a partir del curs que ve. “Potser a la llarga s’hi farà una FP de gran
nivell, però tancar l’ESO és una patacada”, afirma el president de l’entitat veïnal, Josep Maria
Castanyer.

El mateix Castanyer recorda com el barri –uns 2.600 habitants– ja havia perdut l’institut Carles
Rahola, que té edifici propi al barri de Taialà des del 2006. El representant veïnal dona suport a
les crítiques de l’AMPA del centre, que ahir afirmava que el departament i l’Ajuntament havien
planificat malament i no havien atès de manera convenient el Narcís Xifra.

Deixar sense primer d’ESO el Xifra al setembre té efectes a curt termini. Per Castanyer, “les
famílies tindran l’institut més lluny [físicament] i això allunya el contacte amb el centre. A més, els
infants estaran més hores fora de casa pel desplaçament”. Caldrà veure com es defineix el
desplaçament dels estudiants de primer a un altre barri de la ciutat.

L’escola Carme Auguet té una línia i uns 115 alumnes aquest curs. La directora, Laura Serrats,
explica que la decisió l’ha pres el departament i que l’equip directiu ha de vetllar per donar
suport a les famílies. La docent, que va conèixer la decisió de suprimir l’ESO del Xifra dimecres
passat, explica que mares i pares estan preocupats pel trasbals del canvi de barri.

Serrats troba imprescindible que l’Ajuntament i la Generalitat facin un acompanyament a les
famílies i als adolescents. Fa referència fins i tot a un servei de monitoratge complementari. Han
de ser –diu– mesures sostingudes en el temps i vol creure que contribuiran a un sentiment de
més pertinença a la ciutat, que serà “una decisió integradora”. La docent és directora des de fa
set anys i membre de l’equip directiu des d’en fa quinze.

Al Narcís Xifra hi van escolars d’ESO del Pont Major i de Montjuïc. La directora de l’escola
Montjuïc, Imma Cortada, reconeix que “sap greu” que el Xifra perdi l’etapa de 12 a 16 anys, però
admet que al seu barri és un problema “menys gros”. A Montjuïc els escolars podien anar aquest
curs al Narcís Xifra o bé a l’Ermessenda com a centres adscrits, però n’hi havia que triaven el
Vicens Vives. “Entenem que el departament vulgui fer una FP potent al Xifra. A Girona li convé,
però la forma com s’ha planificat no ens agrada”, exposen fonts de l’AMPA del Montjuïc.

Avui el centre cívic del Pont Major serà l’escenari de dues reunions. Responsables de la
Generalitat i el regidor d’Educació, Àdam Bertran (ERC), exposaran la planificació de futur a
l’institut. A les 15 h, estan convocades les famílies del Carme Auguet i del Fedac Pont Major –un
centre concertat– i a les 17 h, les del Narcís Xifra i les de Montjuïc.

La preinscripció a secundària començarà el 8 o el 9 de març, segons fonts municipals. En
principi, l’alumnat del Pont Major podria anar al Vicens Vives, a les Pedreres.

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2251986-demanen-suport-al-pont-major-per-la-perdua-de-l-eso-al-xifra.html
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 TARRAGONA

Roger Freixa

Rehabilitar i desenvolupar un 
projecte per a la Quinta de Sant 
Rafael i Ca la Garsa són dos dels 
objectius que la conselleria de 
Patrimoni Històric hauria de 
tenir per al pròxim mandat, tal 
com exposa l’actual regidor, 
Hermán Pinedo. Alhora, Pinedo 
insisteix en la importància de 
continuar el seguit d’actuacions 
iniciades durant aquests darrers 
anys, com acabar el Pla Director 
de l’Amfiteatre i executar el pro-
jecte del Fòrum de la Colònia, fi-
nançat amb fons europeus Next 
Generation. 

«La feina a Patrimoni neces-
sita temps i hem de continuar 
per aquest camí», expressa el 
conseller. Pel que fa a Ca la Gar-
sa, l’Ajuntament compta amb el 
projecte de conservació i reha-
bilitació, però s’han de buscar 
recursos econòmics per tirar-lo 
endavant. En aquest sentit, des-
taca el valor arqueològic del mo-
nument i la seva importància 
per entendre el barri jueu.

Respecte a la Quinta de 
Sant Rafael, Pinedo desitja po-

der adequar l’espai per poder 
obrir-lo tan aviat com es pugui. 
«Podria fer una llista de cent 

intervencions que s’haurien de 
fer en l’àmbit patrimonial», as-
senyala el regidor, qui valora po-
sitivament els treballs executats 
durant els darrers anys, com la 
renovació de la imatge del Mu-
seu d’Història, Porta Tàrraco o la 
propera rehabilitació de la faça-
na de la Torre del Pretori, entre 

altres. També destaca el Pla Di-
rector de l’Amfiteatre i el projec-
te del Fòrum de la Colònia, que 
s’hauran d’enllestir en el pròxim 
mandat. «Hem perdut un any 
per la pandèmia, però, tot i això, 
i la crisi econòmica, hem pogut 
realitzar tot el que volíem fer al 
principi. S’han complert els ob-
jectius, però el treball a Patrimo-
ni Històric necessita més temps 
i s’ha de seguir el camí marcat», 
subratlla Pinedo.

D’altra banda, el consistori 
continua buscant fórmules per 
arribar a una solució satisfactò-
ria amb la propietat de Ca l’Ardi-
aca per rehabilitar l’edifici. «Pot 
valer uns vuit o nou milions 
d’euros perfectament», calcula 
Pinedo. Avui dia, l’Ajuntament 
s’encarrega de vetllar per la seva 
seguretat tot i no ser un edifici 
municipal.

Per a 2023, tal com s’indica 
als pressupostos, la conselleria 
compta amb 529.000 euros per 
a inversions, entre les quals es 
troben la restauració de la Sala 
del Sarcòfag del Pretori i el pla 
de Muralles.

PATRIMONI

La Quinta de Sant Rafael i Ca la 
Garsa, objectius del pròxim mandat
El conseller Hermán Pinedo subratlla la importància de continuar destinant recursos a Patrimoni

GERARD MARTÍ

L’Ajuntament té un projecte per a Ca la Garsa.

El Fòrum de la Colònia i 
acabar el Pla Director de 
l’Amfiteatre haurien de 
ser dues de les prioritats 

Redacció

Tarragona En Comú ja ha co-
mençat amb els preparatius per 
a les eleccions. La campanya ar-
rencarà aquest divendres, quan 
es  celebrin les primàries que 
decidiran el cap de llista. No 
serà fins dissabte que es procla-
mi el guanyador.

Les dues candidatures que 
concorren al procés intern 
per escollir el número 1 a les 
eleccions municipals són la de 
l’actual portaveu a l’Ajunta-
ment, Àngels Pérez, i la del soci 
de la cooperativa Combinats, 
Jordi Collado. El guanyador de 
Tarragona En Comú agafarà el 
relleu de Carla Aguilar-Conill. 
A partir de dissabte, un cop 
se sàpiga el cap de llista de les 
eleccions, s’haurà de tornar a 
validar l’acord amb Podem per 
configurar una llista conjunta, 
com va passar quatre anys en-
rere en les darreres municipals. 
En aquest sentit, el candidat de 
Podem ja està decidit i serà Toni 
Carmona, que prendrà el relleu 

d’Hermán Pinedo. Tan Pinedo 
com Aguilar-Cunill ja no for-
men part de les formacions po-
lítiques amb les que van entrar 
a l’Ajuntament fa quatre anys.

Durant la tertúlia política 
d’ahir a Tarragona Ràdio Àn-
gels Pérez, es va mostrar molt 
curosa a l’hora de fer declaraci-
ons sobre el procés participatiu 
intern. La candidata va voler 
recordar que el reglament de 
les primàries no permet que 
qualsevol dels candidats surti 
afavorit per la seva presència 
pública.

Àngels Pérez va ser la núme-
ro tres de la llista fa quatre anys, 
en les passades eleccions muni-
cipals, mentre que Jordi Collado 
va ocupar la segona posició a 
la candidatura que Arga Sentís 
va encapçalar el 2011. El proper 
dissabte, 11 de febrer, es sabrà 
quina de les dos candidatures 
serà la que encapçali la llista de 
Tarragona En Comú les pròxi-
mes elecions,  que es celebraran 
el 28 de maig.

Comença la campanya 
per escollir el número 1 
de Tarragona En Comú

ACTUALITAT

Àngels Pérez i Jordi Collado com a candidats

CRISTINA AGUILAR

John Bugarin

L’Escola de Pràctiques, l’Escola El 
Miracle, el Col·legi Dominiques i 
l’Escola Pax seran els primers 
centres de la ciutat que imple-
mentaran el programa de camins 
escolars segurs, també conegut 
com a bus a peu o pedibús, que 
seran itineraris d’anada i tornada 
a l’escola segurs, acollidors i for-
matius. Actualment, s’està duent 
a terme el procés de participació 
i debat amb els infants, les famí-
lies i el professorat per acabar de 
decidir els recorreguts, amb les 
parades que tindrà cada trajecte 
per tal que els alumnes s’hi vagin 
adherint. «És un treball de codis-
seny», comenta Albert Papell, 
tècnic de l’Escamot Cooperativa, 
que explica que la intenció és 
que «es posin en funcionament 
al tercer trimestre, però el ritme 
el marcaran les famílies».

El passat mes de novembre, 
l’Ajuntament de Tarragona va 

adjudicar a l’Escamot el disseny 
i l’acompanyament per la im-
plantació del bus a peu en quatre 
centres escolars, per un import 
de 13.794 euros amb l’IVA inclòs. 
«Molts centres van mostrar la 
seva predisposició, però vam 
haver d’escollir-ne quatre», co-
menta Papell. 

El bus a peu consistirà en un 
grup organitzat d’alumnes de 
Primària que realitzaran, cami-
nant, el trajecte de casa a l’es-
cola, o al revés, acompanyats 
per adults i seguint unes rutes 
prèviament establertes. «La idea 
és que els pares s’organitzin i 
vagin alternant qui s’encarrega 
de controlar els nens. Potser una 
setmana ho fa un i a la següent 
ho fa l’altre», detalla el tècnic de 
l’Escamot. Una altra opció és que 
els escolars dels cursos més alts, 
com cinquè o sisè, es puguin en-
carregar d’altres més petits: «Si 
un alumne va amb el seu germà 

petit, podria anar a buscar un 
company seu per acompanyar-lo 
també al centre». És important 
remarcar que el projecte compta 
amb la col·laboració de la Guàr-
dia Urbana i el departament de 
Mobilitat.

Buscar l’autonomia
Papell vol deixar clar que els 
camins escolars són un seguit 
d’iniciatives que tenen com a 
principal objectiu el foment dels 
desplaçaments dels alumnes als 
centres educatius de forma au-
tònoma: «Els pares han d’acom-
panyar, però és important, que 
a poc a poc, els deixin ser més 
autònoms». També, es busca que 
els alumnes siguin «més respon-
sables i solidaris amb l’entorn». 
Respecte a això, des de l’Escamot 
s’organitzaran diferents sessions 
amb l’alumnat dels quatre cen-
tres, que serviran també per mi-
llorar la implantació del pedibús.

«La idea és fer dues sessions 
dins de la classe i fer-ne altres 
dues fora del centre», comenta 
Papell. Per una banda, a l’aula, 
es consultarà als alumnes les 
seves experiències i quin recor-

regut fa, així com què és el que 
es volen trobar en el camí cap a 
l’escola. Per una altra, sortiran a 
l’exterior per conèixer l’entorn: 
«Podran saber quins comerços o 
espais del seu voltant són punts 

de refugi o acollida si els hi passa 
qualsevol cosa».

Dins dels objectius dels ca-
mins del bus a peu, destaquen la 
millora de la mobilitat al voltant 
dels centres educatius fomen-
tant hàbits saludables i educa-
tius, donar a conèixer nous es-
pais d’aprenentatge als alumnes 
en el seu entorn quotidià o l’edu-
cació en valors com la convivèn-
cia o la cooperació.

SEGURETAT

Els camins segurs arribaran 
a l’Escola de Pràctiques, El 
Miracle, Dominiques i Pax
S’està duent a terme el procés de participació i debat amb els infants, les 
famílies i el professorat, i la idea és que funcionin al tercer trimestre

«Podran saber quins 
comerços són punts de 
refugi o acollida si passa 
alguna cosa»

El projecte dels camins 
escolars segurs compta 
amb la col·laboració de 
la Guàrdia Urbana

Imatge d’arxiu de l’Escola El Miracle, un dels quatre centres on s’implantaran els camins segurs.
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Local Comarques

El projecte 
UAP23 reuneix 
1.200 alumnes 
de Secundària de 
les comarques 
gironines 

DdG. GIRONA

n El projecte educatiu UAP!, que 
enguany celebra el 15è aniversa-
ri difonent els valors de la pau a 
través de la música i el teatre als 
instituts de les comarques gironi-
nes, ultima el seu nou espectacle, 
que es podrà veure a Girona, Llo-
ret de Mar, Figueres i Olot. La can-
tata participativa comptarà amb 
la participació de 1.200 alumnes 
de Secundària, en una represen-
tació que se centrarà en el poder. 

El muntatge d’aquest 15è ani-
versari presenta quatre històries 
independents, però relacionades 
entre elles, que tracten diferents 
perspectives de la idea de poder. 
Així, l’espectacle busca fer refle-
xionar els joves a través de la mú-
sica i la cultura sobre temes com 
la dominació del poder religiós, 
militar o polític, així com el poder 
i la responsabilitat de les noves 
generacions «per a canviar l’ordre 
establert del món», apunta l’orga-
nització a través d’un comunicat. 

El Teatre Municipal de Girona 
serà la primera parada, que aco-
llirà la representació els dies 10 i 
11 de febrer (en total s'han pro-
gramat tres funcions). La produc-
ció també passarà pel Teatre de 
Lloret de Mar (24 de febrer), el Te-
atre Jardí de Figueres (3 de març) 
i el Teatre Principal d’Olot (17 de 
maig). Tots els instituts partici-
pants també oferiran 11 repre-
sentacions escolars per al públic 
dels centres educatius. 

Al llarg d’aquests 15 anys, els 
alumnes de Secundària que s’han 
sumat al projecte han interpretat 
obres de teatre musical sobre 
l’Holocaust, els refugiats, l’asset-
jament escolar o la crisi climàti-
ca. En aquest sentit, la UAP és un 
projecte educatiu que fa 15 anys 
que reuneix alumnes de Secun-
dària de diversos instituts de les 
comarques gironines per a prepa-
rar una cantata participativa amb 
l’objectiu de difondre i reivindi-
car els valors de la pau entre els 
estudiants. Aquest curs, la inicia-
tiva pedagògica, sota la direcció 
de Mercè Rigau i Mon Bover i amb 
l’ajuda dels 56 professores i pro-
fessors de música de les escoles 
implicades, compta amb la parti-
cipació de 38 centres educatius.

u La cantata, que vol 
reflexionar sobre el poder, es 
podrà veure a Girona, Lloret 
de Mar, Figueres i Olot

Edicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació voluntàriaEdicte sobre informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària

Vist el projecte de reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, promogut pel senyor Ra-Vist el projecte de reparcel·lació voluntària, en la modalitat de compensació bàsica, promogut pel senyor Ra-
mon Trullols Ruau, el qual actua en nom i representació de l’entitat mercantil SOLE & PALAU INDUSTRIES, SL,mon Trullols Ruau, el qual actua en nom i representació de l’entitat mercantil SOLE & PALAU INDUSTRIES, SL,
de l’àmbit del polígon d’actuació 4.03 “Soler i Palau”, redactat per l’arquitecte senyor Agustí Vilà Cubí i l’ad-de l’àmbit del polígon d’actuació 4.03 “Soler i Palau”, redactat per l’arquitecte senyor Agustí Vilà Cubí i l’ad-
vocat senyor Joaquim Riera Canchal.vocat senyor Joaquim Riera Canchal.

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de gener deDe conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 30 de gener de
2023, i en compliment del que disposa l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual2023, i en compliment del que disposa l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 125 i 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pels’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 125 i 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, se sotmet l’expedient a informació pública pel terminiqual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficiald’un mes, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial
de la Província, a un medi de premsa d’àmplia divulgació i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efectede la Província, a un medi de premsa d’àmplia divulgació i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’efecte
que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients.que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients.

L’expedient es pot consultar a l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de RipollL’expedient es pot consultar a l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa de l’Ajuntament de Ripoll
situada a la plaça de l’Ajuntament número 3 (3a planta), en horari d’atenció al públic de 8 a 14 hores de di-situada a la plaça de l’Ajuntament número 3 (3a planta), en horari d’atenció al públic de 8 a 14 hores de di-
lluns a divendres. Tanmateix, es podrà consultar a la web municipal lluns a divendres. Tanmateix, es podrà consultar a la web municipal www.ripoll.catwww.ripoll.cat

Ripoll, a la data de la signatura electrònica.– Jordi Munell i Garcia, Alcalde.Ripoll, a la data de la signatura electrònica.– Jordi Munell i Garcia, Alcalde.

AJUNTAMENTAJUNTAMENT

DE LA COMTAL VILA DE RIPOLLDE LA COMTAL VILA DE RIPOLL

ANUNCI pel qual es fa pública l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora deANUNCI pel qual es fa pública l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de
la gestió de residusla gestió de residus

El Ple de l'Ajuntament de les Preses, en sessió de data 25 de gener de 2023, va adoptar, per una-El Ple de l'Ajuntament de les Preses, en sessió de data 25 de gener de 2023, va adoptar, per una-
nimitat dels seus membres, els següents acords: […nimitat dels seus membres, els següents acords: […

Primer.Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus munici-la gestió de residus munici-
palspals del municipi de les Preses, amb la redacció que es transcriu, annexa a aquesta resolució.del municipi de les Preses, amb la redacció que es transcriu, annexa a aquesta resolució.

Segon.Segon. Donar audiència prèvia a les Associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usua-Donar audiència prèvia a les Associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usua-
ris establerts en l’àmbit territorial del municipi, que estiguin inscrits en el Registre d'Associa-ris establerts en l’àmbit territorial del municipi, que estiguin inscrits en el Registre d'Associa-
cions Veïnals, les finalitats dels quals tinguin relació directa amb l’ordenança aprovada, i re-cions Veïnals, les finalitats dels quals tinguin relació directa amb l’ordenança aprovada, i re-
captar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agru-captar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agru-
pin o representin a les persones que puguin veure afectats els seus drets o interessos legítimspin o representin a les persones que puguin veure afectats els seus drets o interessos legítims
a conseqüència de la norma aprovada.a conseqüència de la norma aprovada.

Tercer.Tercer. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i en el seu cas dels veïns oSotmetre a informació pública i audiència dels interessats i en el seu cas dels veïns o
Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mí-Associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mí-
nim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el nim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el DiariButlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de CatalunyaOficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, perquè puguin examinar l'expedient i formular les reclama-tauler d'anuncis de la Corporació, perquè puguin examinar l'expedient i formular les reclama-
cions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeri-cions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeri-
ments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acordments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord
exprés pel Ple.exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest AjuntamentAixí mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
www.lespreses.catwww.lespreses.cat

Quart.Quart. Si no es presenten reclamacions ni suggeriments en l'esmentat termini, l’ordenança esSi no es presenten reclamacions ni suggeriments en l'esmentat termini, l’ordenança es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. L’acord d'apro-considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. L’acord d'apro-
vació definitiva tàcita de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà per al seu ge-vació definitiva tàcita de l'Ordenança, amb el text íntegre d'aquesta, es publicarà per al seu ge-
neral coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el neral coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la ProvínciaButlletí Oficial de la Província..
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest AjuntamentAixí mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
www.lespreses.catwww.lespreses.cat

A més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la ComunitatA més, es remetrà a l'Administració de l'Estat i al Departament corresponent de la Comunitat
Autònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva deAutònoma, en el termini de quinze dies, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de
l'aprovació inicial, així com una còpia íntegra autenticada.l'aprovació inicial, així com una còpia íntegra autenticada.

Cinquè.Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar els documents relacionats ambFacultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar els documents relacionats amb
aquest assumpte.aquest assumpte.

Pere Vila Frigola, Alcalde.– Les Preses, 7 de febrer de 2023.Pere Vila Frigola, Alcalde.– Les Preses, 7 de febrer de 2023.

AJUNTAMENT DE LES PRESESAJUNTAMENT DE LES PRESES

ANUNCI Aprovació del Programa de Participació Ciutadana per el procés de revisió del Pla d’OrdenacióANUNCI Aprovació del Programa de Participació Ciutadana per el procés de revisió del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)Urbanística Municipal (POUM)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el passat 31 de gener de 2022, va adoptar, entre d’altres, els se-El Ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el passat 31 de gener de 2022, va adoptar, entre d’altres, els se-
güents acords:güents acords:

PRIMER.- Aprovar el programa de participació ciutadana que s’aplicarà al llarg del procés de formulació i tra-PRIMER.- Aprovar el programa de participació ciutadana que s’aplicarà al llarg del procés de formulació i tra-
mitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur, d’acord amb el document que, per en-mitació de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur, d’acord amb el document que, per en-
càrrec de l’Ajuntament, ha elaborat l’entitat Interlands Ciutat i Territori SL.càrrec de l’Ajuntament, ha elaborat l’entitat Interlands Ciutat i Territori SL.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana en el Butlletí Oficial de la Provín-SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del programa de participació ciutadana en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal tal com prescriu l’article 23cia i a dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal tal com prescriu l’article 23
del RLUC; així com a la seu electrònica municipal en la qual es podrà consultar tota la documentació íntegra.del RLUC; així com a la seu electrònica municipal en la qual es podrà consultar tota la documentació íntegra.

TERCER.- Traslladar aquest acord a Interlands Ciutat i Territori SL, i que es comuniqui a les àrees d’Urbanisme,TERCER.- Traslladar aquest acord a Interlands Ciutat i Territori SL, i que es comuniqui a les àrees d’Urbanisme,
de Medi Ambient i de Turisme i Promoció Econòmica.de Medi Ambient i de Turisme i Promoció Econòmica.

Podeu consultar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament al següent enllaç:Podeu consultar l’acord aprovat pel Ple de l’Ajuntament al següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1Jj2AH0TZb7WdpKysElaNe4h1HmgUTdN8/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1Jj2AH0TZb7WdpKysElaNe4h1HmgUTdN8/view?usp=share_link

Podeu consultar el Programa de Participació Ciutadana al següent enllaç:Podeu consultar el Programa de Participació Ciutadana al següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1V0PVvi9T7ktIoyfN0-Z8NNg8cTp97EcC/view?usp=share_linkhttps://drive.google.com/file/d/1V0PVvi9T7ktIoyfN0-Z8NNg8cTp97EcC/view?usp=share_link

L’ALCALDESSA, Maite Selva Huertas.– BEGUR, document signat electrònicament.L’ALCALDESSA, Maite Selva Huertas.– BEGUR, document signat electrònicament.

AJUNTAMENT DE BEGURAJUNTAMENT DE BEGUR

EDICTEEDICTE

Referència: Referència: Expedient núm.: 2021/00011044Q – Pla Parcial de Delimitació del sector Ampliació SUD-5Expedient núm.: 2021/00011044Q – Pla Parcial de Delimitació del sector Ampliació SUD-5
promogut per la societat Sagefra SLUpromogut per la societat Sagefra SLU

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Blanes en sessió Ordinària de data 18 de gener de 2023, entreLa Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Blanes en sessió Ordinària de data 18 de gener de 2023, entre
d’altres ha adoptat el següent acord:d’altres ha adoptat el següent acord:
Primer.-Primer.- Aprovar inicialment el Pla Parcial de Delimitació del sector anomenat Ampliació SUD 5 promogutAprovar inicialment el Pla Parcial de Delimitació del sector anomenat Ampliació SUD 5 promogut
per la societat Sagefra SLU i redactat per E.P. Enginyeria Grup 7,SL, amb les següents prescripcions:per la societat Sagefra SLU i redactat per E.P. Enginyeria Grup 7,SL, amb les següents prescripcions:
1.- Caldrà incorporar al document el còmput de la superfície total de l’àmbit i que es justifiqui el compli-1.- Caldrà incorporar al document el còmput de la superfície total de l’àmbit i que es justifiqui el compli-
ment dels paràmetres urbanístics de la normativa del POUM, article 226, amb la superfície total de l ‘àmbitment dels paràmetres urbanístics de la normativa del POUM, article 226, amb la superfície total de l ‘àmbit
de l’ampliació, tenint en compte que aquest sector resta legitimat com ampliació del sector PPU SUDde l’ampliació, tenint en compte que aquest sector resta legitimat com ampliació del sector PPU SUD
5.(l’inicial més l’ampliació).5.(l’inicial més l’ampliació).
2.- Cal rectificar el document de síntesis doncs es incorrecta la superfície del PPD en la justificació del com-2.- Cal rectificar el document de síntesis doncs es incorrecta la superfície del PPD en la justificació del com-
pliment dels paràmetres bàsics del POUM, i els usos han de ser els mateixos que a la normativa. 3.- En elpliment dels paràmetres bàsics del POUM, i els usos han de ser els mateixos que a la normativa. 3.- En el
document “memòria i annexes/Normativa”, la disposició transitòria tercera del PDU transcrita no és la vi-document “memòria i annexes/Normativa”, la disposició transitòria tercera del PDU transcrita no és la vi-
gent, va ser modificada per resolució del conseller de Polítiques Digitals i Territori en matèria d’urbanismegent, va ser modificada per resolució del conseller de Polítiques Digitals i Territori en matèria d’urbanisme
( DOGC núm 8504 de 17/09/2021).( DOGC núm 8504 de 17/09/2021).
4.- En el document “memòria i annexes/Normativa”, no es veu reflectit en el redactat de la normativa la4.- En el document “memòria i annexes/Normativa”, no es veu reflectit en el redactat de la normativa la
justificació de les disposicions dels sòls ordenats respecte a la Secció 3 (articles 94, 95, 96 i ss del del PDU)justificació de les disposicions dels sòls ordenats respecte a la Secció 3 (articles 94, 95, 96 i ss del del PDU)
i s’observen contradiccions amb la justificació de la normativa del PDU en el document presentat de l’Estudii s’observen contradiccions amb la justificació de la normativa del PDU en el document presentat de l’Estudi
i Impacte de Integració Paisatgística (EIIP) (apartat 5.2). L’article 67.4 de les normes del PDU estableix quei Impacte de Integració Paisatgística (EIIP) (apartat 5.2). L’article 67.4 de les normes del PDU estableix que
es poden matissar excepcions justificament als articles 94, 95, regulació de tanques del PDU entre altres.es poden matissar excepcions justificament als articles 94, 95, regulació de tanques del PDU entre altres.
Cal regular aquestes excepcions en el redactat de la normativa:Cal regular aquestes excepcions en el redactat de la normativa:
a. S’observa que es proposen moviments de terres en els límits a veïns on no s’urbanitzen nous vials quea. S’observa que es proposen moviments de terres en els límits a veïns on no s’urbanitzen nous vials que
incompleixen amb la normativa del POUM i l’article 94 de les normes del PDU si es manté una cota planaincompleixen amb la normativa del POUM i l’article 94 de les normes del PDU si es manté una cota plana
de plataforma de +25. No es té en compte aquest punt a l’EIIP. Cal estudiar-ho.de plataforma de +25. No es té en compte aquest punt a l’EIIP. Cal estudiar-ho.
b. En la justificació de l’adaptació de l’article 94 de les normes del PDU, de l’EIIP s’afirma que excepcional-b. En la justificació de l’adaptació de l’article 94 de les normes del PDU, de l’EIIP s’afirma que excepcional-
ment es pot modificar el perfil del terreny natural en una franja de 3 metres en parcel·les de longitud su-ment es pot modificar el perfil del terreny natural en una franja de 3 metres en parcel·les de longitud su-
perior als 20 m. És errònia aquesta afirmació, és en parcel·les de longitud igual o inferior als 20 m.perior als 20 m. És errònia aquesta afirmació, és en parcel·les de longitud igual o inferior als 20 m.
c. En l’EIIP s’afirma que es matisaran els percentatges de pavimentació i en la normativa s’afirma quec. En l’EIIP s’afirma que es matisaran els percentatges de pavimentació i en la normativa s’afirma que
s’aplica el PDU. Cal que el redactat relatiu a la pavimentació quedi clar i s’incloguin els percentatges.s’aplica el PDU. Cal que el redactat relatiu a la pavimentació quedi clar i s’incloguin els percentatges.
d. En la normativa s’afirma que les tanques s’ajustaran al PDU, i a l’EIIP que s’ajustaran al POUM. Cal qued. En la normativa s’afirma que les tanques s’ajustaran al PDU, i a l’EIIP que s’ajustaran al POUM. Cal que
es regulin correctament les tanques.es regulin correctament les tanques.
5.- S’observa en els plànols que es proposen obres fora de l’àmbit de delimitació de l’ampliació del pla par-5.- S’observa en els plànols que es proposen obres fora de l’àmbit de delimitació de l’ampliació del pla par-
cial (mur de contenció/Escullera), en una parcel·la cadastral no inclosa a l’àmbit. Assenyalar que el PDU,cial (mur de contenció/Escullera), en una parcel·la cadastral no inclosa a l’àmbit. Assenyalar que el PDU,
article 94.2.e de la normativa prohibeix explícitament l’ús d’esculleres, pedraplens o rocalles pera l’execu-article 94.2.e de la normativa prohibeix explícitament l’ús d’esculleres, pedraplens o rocalles pera l’execu-
ció de talussos. Cal ajustar totes les actuacions dins de l’àmbit delimitat.ció de talussos. Cal ajustar totes les actuacions dins de l’àmbit delimitat.
6.- Cal incloure a la normativa les propostes d’actuació sobre el nivell de tipologia de vegetació i tracta-6.- Cal incloure a la normativa les propostes d’actuació sobre el nivell de tipologia de vegetació i tracta-
ments superficials de l’EIIP. Igualment establir que l’EIIP serà de caràcter normatiu també pel projecte d’ur-ments superficials de l’EIIP. Igualment establir que l’EIIP serà de caràcter normatiu també pel projecte d’ur-
banitzacióbanització
7.- En la Secció 2a Subzones, en el redactat de l’encapçalament les dues subzones són les mateixes – “Clau7.- En la Secció 2a Subzones, en el redactat de l’encapçalament les dues subzones són les mateixes – “Clau
10 C”. Cal rectificar-ho.10 C”. Cal rectificar-ho.
8.- Cal completar l’article 20 de la normativa, incloure en el llistat dels usos permesos a la clau 10c l’ús8.- Cal completar l’article 20 de la normativa, incloure en el llistat dels usos permesos a la clau 10c l’ús
industrial, que és el principal, i que coincideixin amb el document de síntesis. No és admissible l’ús d’es-industrial, que és el principal, i que coincideixin amb el document de síntesis. No és admissible l’ús d’es-
tabliment singular com a ús principal (on caldria incloure el principal, l’industrial). No es pot admetre untabliment singular com a ús principal (on caldria incloure el principal, l’industrial). No es pot admetre un
establiment singular que ocupi tota l’edificabilitat, així com incloure els paràmetres edificatoris i condi-establiment singular que ocupi tota l’edificabilitat, així com incloure els paràmetres edificatoris i condi-
cions d’edificabilitat de la clau 10 c.cions d’edificabilitat de la clau 10 c.
En definitiva, clarificar la redacció de l’article 20 de les normes urbanístiques, en el sentit de definir l’úsEn definitiva, clarificar la redacció de l’article 20 de les normes urbanístiques, en el sentit de definir l’ús
industrial com a principal i els altres com a complementaris. Regular específicament l’ús comercial comindustrial com a principal i els altres com a complementaris. Regular específicament l’ús comercial com
auxiliar del principal.auxiliar del principal.
9.- El segon article 21 (inclòs a la Secció 3a-Disposicions complementàries) estableix que serà d’aplicació9.- El segon article 21 (inclòs a la Secció 3a-Disposicions complementàries) estableix que serà d’aplicació
la totalitat de la normativa del POUM i als articles indicats en la DT tercera del PDU. És contradictori aplicarla totalitat de la normativa del POUM i als articles indicats en la DT tercera del PDU. És contradictori aplicar
la totalitat dels articles de la DTR3 del PDU amb l’EIIP. En relació a l’art.21 de la secció tercera de la propostala totalitat dels articles de la DTR3 del PDU amb l’EIIP. En relació a l’art.21 de la secció tercera de la proposta
de normativa, concretar les regulacions de les determinacions del PDU que s’apliquen o establir les adap-de normativa, concretar les regulacions de les determinacions del PDU que s’apliquen o establir les adap-
tacions normatives d’aquest Pla en la normativa. En aquest sentit, caldrà incorporar a la normatives lestacions normatives d’aquest Pla en la normativa. En aquest sentit, caldrà incorporar a la normatives les
prescripcions d’adaptació del PPU al PDU.prescripcions d’adaptació del PPU al PDU.
10.- Hi ha dos articles de la normativa amb el número 21. Cal numerar-los correctament.10.- Hi ha dos articles de la normativa amb el número 21. Cal numerar-los correctament.
11.- Cal completar els plànols. D’acord amb l’article 87.4 del decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual11.- Cal completar els plànols. D’acord amb l’article 87.4 del decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, tots els plànols d'ordenació que continguin representació ens’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, tots els plànols d'ordenació que continguin representació en
planta s'han de realitzar sobre cartografia topogràfica, i han de reflectir la delimitació del sector. En la ma-planta s'han de realitzar sobre cartografia topogràfica, i han de reflectir la delimitació del sector. En la ma-
jor part dels plànols presentats no consta la topografia de l’àmbit ampliat i les cotes són de tamany exces-jor part dels plànols presentats no consta la topografia de l’àmbit ampliat i les cotes són de tamany exces-
sivament reduït.sivament reduït.
12.- Cal incloure seccions longitudinals i transversals de l’àmbit amb la implantació de volumetria propo-12.- Cal incloure seccions longitudinals i transversals de l’àmbit amb la implantació de volumetria propo-
sada i amb les cotes del conjunt, indicant el perfil natural del terreny i el definitiu, tal com consta en el Plasada i amb les cotes del conjunt, indicant el perfil natural del terreny i el definitiu, tal com consta en el Pla
Parcial de Delimitació SUD-5 aprovat.Parcial de Delimitació SUD-5 aprovat.
13.- Cal incloure el plànol de la proposta d’integració del projecte de l’ampliació a l’EIIP.13.- Cal incloure el plànol de la proposta d’integració del projecte de l’ampliació a l’EIIP.
14.- Corregir l’error en el plànol 01-zonificació de la zonificació darrera de la qualificació 10c, que ha de14.- Corregir l’error en el plànol 01-zonificació de la zonificació darrera de la qualificació 10c, que ha de
ser 10c/ap, tal com s’assenyala al plànol 02 cessions.ser 10c/ap, tal com s’assenyala al plànol 02 cessions.
15.- Als efectes de donar continuïtat a tots els serveis que puguin ser necessaris als sectors adjacents, i15.- Als efectes de donar continuïtat a tots els serveis que puguin ser necessaris als sectors adjacents, i
un d’ells és el drenatge urbà., la zona urbanitzable no delimitat al nord del sector ha de desguassar per laun d’ells és el drenatge urbà., la zona urbanitzable no delimitat al nord del sector ha de desguassar per la
riera, per tant, el caixó previst ha de considerar-se públic a efectes municipals i correspondrà a l’Ajunta-riera, per tant, el caixó previst ha de considerar-se públic a efectes municipals i correspondrà a l’Ajunta-
ment recepcionar-lo i fer-se càrrec del seu manteniment.ment recepcionar-lo i fer-se càrrec del seu manteniment.
En relació al disseny del caixó previst, s’observa que creua gairebé en diagonal la zona 10c/ap, allunyant-En relació al disseny del caixó previst, s’observa que creua gairebé en diagonal la zona 10c/ap, allunyant-
se aparentment de la riera natural existent. Cal aportar un estudi topogràfic del traçat de la riera actual ise aparentment de la riera natural existent. Cal aportar un estudi topogràfic del traçat de la riera actual i
justificar les possibles modificacions de traçat. Cal reiterar que no es poden admetre moviments de terresjustificar les possibles modificacions de traçat. Cal reiterar que no es poden admetre moviments de terres
fora de l’àmbit del sector.fora de l’àmbit del sector.
Per altre costat, al considerar-se pública a efectes municipals d’endegament de la riera, cal garantir quePer altre costat, al considerar-se pública a efectes municipals d’endegament de la riera, cal garantir que
en cap cas es pugui edificar sobre del caixó previst i que es pugui realitzar el seu manteniment amb els ac-en cap cas es pugui edificar sobre del caixó previst i que es pugui realitzar el seu manteniment amb els ac-
cessos corresponents, mitjançant una afectació de serveis tècnics i una servitud de pas.cessos corresponents, mitjançant una afectació de serveis tècnics i una servitud de pas.
16.- En relació a les telecomunicacions cal fer referencia a la nova Llei 11/2022 de 28 de juny General de16.- En relació a les telecomunicacions cal fer referencia a la nova Llei 11/2022 de 28 de juny General de
Telecomunicacions (full 18 Memòria).Telecomunicacions (full 18 Memòria).
Segon.-Segon.- Sotmetre l’expressat Pla Parcial de Delimitació i l’estudi ambiental estratègic, a informació públicaSotmetre l’expressat Pla Parcial de Delimitació i l’estudi ambiental estratègic, a informació pública
mitjançant publicació d’edictes el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) en dos dels diaris demitjançant publicació d’edictes el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) en dos dels diaris de
més circulació a la mateixa, a la web municipal, al tauler d’edictes municipal, que tindrà una durada demés circulació a la mateixa, a la web municipal, al tauler d’edictes municipal, que tindrà una durada de
45 dies hàbils.45 dies hàbils.
Tercer.-Tercer.- Fer tramesa d’una còpia del projecte a les següents institucions i organismes, a fi que, si s’escau,Fer tramesa d’una còpia del projecte a les següents institucions i organismes, a fi que, si s’escau,
sigui emès el corresponent informe:sigui emès el corresponent informe:
Agència Catalana de l’Aigua (Demarcació territorial Tordera Besos); Serveis Territorials de Carreteres de laAgència Catalana de l’Aigua (Demarcació territorial Tordera Besos); Serveis Territorials de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya; Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona; Direcció General deGeneralitat de Catalunya; Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona; Direcció General de
Transport i Mobilitat, Direcció General d’Infraestructura de Mobilitat, Agència de Residus de Catalunya delTransport i Mobilitat, Direcció General d’Infraestructura de Mobilitat, Agència de Residus de Catalunya del
Departament de Política Territorial i Sostenibilitat; Direcció General de Comerç del Departament d’Innova-Departament de Política Territorial i Sostenibilitat; Direcció General de Comerç del Departament d’Innova-
ció, Universitats i Empresa; Dirección General de Aviación Civil, Departament de Cultura, societat Aigüesció, Universitats i Empresa; Dirección General de Aviación Civil, Departament de Cultura, societat Aigües
Blanes, Consorci de la Costa Brava i Associació Naturalista de Girona.Blanes, Consorci de la Costa Brava i Associació Naturalista de Girona.
Quart.-Quart.- Acordar la suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques en l’àmbit del sector a l’emparaAcordar la suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques en l’àmbit del sector a l’empara
dels articles 72 a 74 del TRLU.dels articles 72 a 74 del TRLU.
Cinquè.-Cinquè.- Notificar als interessats.Notificar als interessats.
Assenyalar que contra el que es disposa en aquest apartat quart, que exhaureix la via administrativa, podeuAssenyalar que contra el que es disposa en aquest apartat quart, que exhaureix la via administrativa, podeu
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el terminiinterposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar del dia següent de la recepció d'aquesta notificació.d'un mes a comptar del dia següent de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s'entendrà desestimat si noContra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit (s'entendrà desestimat si no
és resolt i notificat en el termini d'un mes des de la seva interposició) podeu interposar recurs contenciósés resolt i notificat en el termini d'un mes des de la seva interposició) podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptaradministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma ex-de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma ex-
pressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagipressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi
d'entendre desestimat de forma presumpta.d'entendre desestimat de forma presumpta.
Si ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, enSi ho preferiu, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós ad-el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós ad-
ministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .ministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .
L’expedient romandrà de manifest a efectes de consulta al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament deL’expedient romandrà de manifest a efectes de consulta al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Blanes, al Passeig de Dintre, 29 en horari laborable de 9 a 14 hores, i a la web de l’Ajuntament,Blanes, al Passeig de Dintre, 29 en horari laborable de 9 a 14 hores, i a la web de l’Ajuntament,
https://www.blanes.cat/docweb/2021-00011044Q-Acordhttps://www.blanes.cat/docweb/2021-00011044Q-Acord

Blanes, 26 de gener de 2023.– Àngel Canosa Fernández, Alcalde.Blanes, 26 de gener de 2023.– Àngel Canosa Fernández, Alcalde.

AJUNTAMENT DE BLANESAJUNTAMENT DE BLANES
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L'Escola Pia Vilanova: una proposta educativa integral
reconeguda pel projecte d'innovació SUMMEM
L'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú prepara ja el nou curs 2023-24 amb l'objectiu consolidat d'oferir a l'alumnat una formació integral a través
d'una proposta educativa completa, des d'I3 fins a Batxillerat i Cicles Formatius. Acompanyant als nens i joves en el seu creixement personal i
acadèmic, el centre educatiu ha estat reconegut pel departament d'Ensenyament pel seu projecte d'innovació SUMMEM. Es tracta d'un procés
d'actualització pedagògica, en totes les etapes, perquè l'alumnat pugui afrontar el seu futur d'acord amb els reptes que es trobaran en la vida
real.

 SUMMEM és un projecte interdisciplinari que fonamenta el Treball Cooperatiu (TC) i l'Aprenentatge Interdisciplinari i que posa a l'alumnat en
el centre del procés d'ensenyament i aprenentatge treballant diferents matèries en un mateix itinerari i amb una estructura més flexible i oberta.

 I és que l'Escola Pia aposta per la qualitat i l'excel·lència al servei de la cohesió social i, per a això, va adequant la seva manera d'ensenyar
per a donar resposta a les necessitats actuals i formant persones compromeses en la millora de la societat, responsables i capacitades per a
construir projectes de vida consistents.

 L'aplicació del projecte SUMMEM ha suposat una transformació pedagògica del centre educatiu vilanoví: “treballem a partir de metodologies
que potenciïn l'aprenentatge significatiu, construït sobre els coneixements previs, que parteixen d'interessos de l'alumnat, i amb un
aprenentatge cooperatiu. Es tracta d'un projecte exigent que comporta una formació de l'equip docent de més de 4 anys i amb acompanyament
i suport per part de la Universitat de Vic”.

 L'Escola Pia Vilanova és una escola on l'anglès és present des d'I3 a través d'activitats diverses com els contes, el joc i la música, i des d'I5 es
compta amb la intervenció d'un auxiliar de conversa a l'aula. La llengua anglesa també es treballa a través de l'intercanvi amb unes altres
escoles de tot Europa amb les quals comparteixen propostes educatives. En els cursos de secundària, s'ofereix als alumnes la possibilitat de
cursar el Diploma Dual que permet obtenir la doble titulació de Batxillerat (espanyol i americà). En Cicles Formatius s'ofereixen pràctiques
internacionals a través del programa Erasmus+.

 Complementant l'oferta docent, l'Escola Pia Vilanova destaca per ser una escola propera i familiar, on el contacte amb el professorat és diari
fins als 7-8 anys i on l'alumnat està en el centre de l'aprenentatge. El seguiment personalitzat de l'alumne/a és un dels eixos bàsics per a
atendre la singularitat de cadascun: “Junts, alumnat, família i escola, construïm un projecte compartit. Atenem la diversitat coneixedors que cada
persona aprèn a un ritme diferent”. De fet, l'equip del departament Psicopedagògic i d'Orientació fa costat a l'alumnat, les famílies, l'equip
docent i als professionals externs.

 La voluntat del centre és que l'educació en valors sigui un dels pilars fonamentals de la seva oferta acadèmica, ja que és clau en la bona
convivència i la construcció de la pròpia personalitat. En totes les etapes es treballa les dimensions interior, emocional i social de l'alumnat per
a capacitar-los per a viure plenament en la societat i ajudar-los a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor.

 Escola Pia Catalunya, amb 20 escoles unides per un projecte pedagògic comú en tota Catalunya, dona servei a una gran comunitat de 20.000
alumnes i les seves famílies: “Ens identifiquem com Escola Catalana, inclusiva, amb una filosofia humanista que creu en les persones,
una escola per a tots i oberta al món”.

  

ESCOLA PIA VILANOVA I LA GELTRÚ
 Rambla de Salvador Samà, 114 -116
 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
 Telèfon: (+34) 938 150 875
 vilanova.escolapia.cat
https://vilanova.escolapia.cat/
  

https://www.eixdiari.cat/dossier/doc/105476/lescola-pia-vilanova--una-proposta-educativa-integral-reconeguda-pel-projecte-dinnovacio-summem.html
https://vilanova.escolapia.cat/
https://innovacio.xtec.gencat.cat/projecte/1001%7C25004474%7C0
https://vilanova.escolapia.cat/
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L’Esport Blau Escolar, garantit per a tres
cursos - Hora Nova
El ple de Castelló d’Empúries ha aprovat, en la sessió d’aquest mes de gener, un conveni de
col·laboració amb la Federació Catalana de Vela per al desenvolupament del projecte Esport
Blau Escolar. De fet, tal com va explicar la regidora d’Educació, Anna Massot, durant la sessió,
el projecte ja es va posar en marxa l’any passat, i tenint en compte que totes les valoracions van
ser molt positives, ara el que s’ha fet és oficialitzar-ne el conveni.

El projecte Esport Blau Escolar està impulsat per la Federació Catalana de Vela, que amb la
col·laboració de diversos organismes, clubs, ajuntaments i centres educatius, permet als
alumnes de 5è de Primària de les escoles del litoral català practicar activitats aquàtiques per
acostar-se a l’esport marítim. Concretament, a través del programa els nens i nenes poden fer 10
sessions de vela al llarg d’un trimestre, durant l’horari lectiu que correspondria a l’assignatura
d’Educació Física.

El cost per alumne és de 104 euros, però aquesta quota està cofinançada i les famílies només
han de pagar 27 euros per curs. El conveni inclou tots els centres educatius de Castelló i, de
moment, és vàlid per als cursos escolars 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025. 

El ple també va aprovar convenis de col·laboració, per a l’any 2023, amb l’Associació El
Tamariu, la Fundació Oncolliga, Creu Roja Espanyola (Comitè Local a Roses – Castelló
d’Empúries) i Càritas (per al centre de distribució d’aliments i per a la dinamització dels horts
comunitaris). 

https://www.horanova.cat/noticia/203094/lesport-blau-escolar-garantit-per-a-tres-cursos
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Una vuitantena d'alumnes tornen a casa a
l'alt Berguedà pel risc de nevada
El servei de transport escolar comarcal ha retornat a casa seva, abans de l’hora prevista, a

82 alumnes d’educació secundària

de l’alt Berguedà per la previsió de més nevades en aquesta zona del Berguedà aquest dimarts,
a on a primera hora ja ha nevat. La mesura s’ha pres per

evitar riscos davant d’una possible complicació de l’estat de la xarxa viària

en cas de noves nevades al llarg del matí i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris.

En concret, s’ha avançat el retorn a casa seva dels alumnes de l’institut l’Alt Berguedà, ubicat a
Bagà, cap a

Terradelles

,

Guardiola de Berguedà

,

la Pobla de Lillet

,

Castellar de n’Hug

,

Sant Julià de Cerdanyola

,

Gósol

,

Saldes

i

Vallcebre

.

Pel que fa a

educació primària

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/26404/vuitantena-alumnes-tornen-casa-risc-nevada


, s’han anul·lat dues rutes: la que havia de transportar alumnes

de Castellar de n’Hug a l’escola de La Pobla de Lillet

, i

la de Saldes fins a Vallcebre

, amb un total de

12 estudiants afectats

. En aquest cas, ja no s’ha prestat el servei d’anada sinó que s’ha suspès perquè a primera hora
del matí nevava i, per tant, s’ha optat per primar la seguretat dels usuaris del servei.

D’altra banda, i malgrat que a primera hora ha nevat i en alguns punts de l’alt Berguedà la neu
ha començat a quallar,

el servei de recollida de deixalles s’ha pogut dur a terme sense incidències

.
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Lladó i Ordis avancen el pagament de les
beques menjador a les AFA | ACN | figueres
| Societat | El Punt Avui
Els ajuntaments de Lladó i Ordis han avançat el pagament de les beques menjador a les AFA
dels seus centres escolars i acusen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà d’”inoperància”: “A dia
d’avui encara no ha fet efectiu el pagament del gruix de les beques a les AFA afectades”. En un
comunicat, l’alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, reclama al consell comarcal que “compleixi
amb les seves obligacions i realitzi la transferència” i adverteix que la situació està generant
“neguit” entre les famílies dels alumnes. En la mateixa línia, l’alcaldessa d’Ordis, Anna Torrentà,
ha argumentat que els ajuntaments han pres aquesta decisió per evitar que es vegi afectada la
continuïtat en el servei.

“Veiem el neguit de les AFA al no poder fer el pagament del servei de menjador que els està
prestant una empresa familiar de proximitat. Per aquest motiu, hem decidit avançar-los els diners
que cobririen les despeses fins a 31 de gener”, critica l’alcalde de Lladó. I l’alcaldessa d’Ordis
afegeix que, d’aquesta manera, volen evitar “que es generin majors greuges” a l’empresa que
presta el servei: “Una empresa que vetlla per la qualitat dels àpats amb aliments de proximitat i
ecològics.

Fa un mes, una desena d’AFA, entre elles les de Lladó i Ordis, van denunciar que el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà els devia 57.030 euros. L’endemà de fer-ho públic, el consell va
comunicar que havia ordenat el pagament dels diners que es devien en concepte de beques
menjador. Els dos ajuntaments asseguren, però, que aquest ingrés encara no s’ha fet efectiu en
la totalitat.

https://elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2251776-llado-i-ordis-avancen-el-pagament-de-les-beques-menjador-a-les-afa-i-acusen-el-consell-comarcal-d-inoperancia.html
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 TARRAGONA

S. Jiménez

— Quina massa social té PI-
MEC Joves?
— Som la patronal amb més re-
presentativitat. Hi formen part 
joves empresaris, de menys de 40 
anys, i provenim de sectors molt 
diferents, autònoms, empreses 
emergents, empresaris que són 
relleu generacional i, principal-
ment, tenim empreses de nova 
creació.
— Quin és l’estat de les joves 
petites i mitjanes empreses del 
territori?
— Aquests anys de pandèmia 
han estat complicats perquè es 
va endarrerir el creixement de 
moltes empreses i la nova creació 
es va paralitzar. Així i tot, les que 
van resistir i van continuar amb 
l’activitat han sortit més enfor-
tides. A més, s’han creat moltes 
col·laboracions entre empreses.
— Quin són els objectius per 
aquest 2023?
— En el full de ruta d’enguany 
hi ha sis actes fixes, el tenim 
estructurat en tres píndoles te-
màtiques, dos afterworks i, el 
sisè acte és la primera trobada 
d’aquest any, que es va celebrar 
dijous passat, amb el secretari 
general de PIMEC, Josep Ginesta. 
Tenim programades visites ins-
titucionals, ens aproparem als 

òrgans de govern, a institucions i 
entitats per fer créixer el territori. 
També visitarem empreses sòci-
es, per donar-les visibilitat. D’al-
tra banda, tenim dos reptes molt 
importants. El darrer any vam 
començar a teixir aliances amb 
col·legis professionals, clústers, 
entre altres, i esperem tancar 
les negociacions enguany. Tan-
mateix, volem que les Terres de 
l’Ebre tinguin la representativi-
tat que mereixen com a territori 
fonamental per al desenvolupa-
ment estratègic de la província.
— Quins temes van abordar 
durant la trobada amb Josep 
Ginesta?
— Vam plantejar els reptes de les 
empreses joves i què fer per mi-
llorar l’economia. Representants 
de diferents sectors, que van ser 
convidats a la trobada, van pren-
dre la paraula i una de les coses 
que més ens va sorprendre és la 
dificultat que tenen moltes em-
preses de créixer per l’escassetat 
de talent. Tots vam estar d’acord 
que no era un problema de qua-
lificació, sinó d’actitud davant 
del mercat canviant. Vam des-
granar la qüestió i vam arribar a 
la conclusió que ens trobem en 
una tessitura totalment inèdi-
ta. Una de les solucions és que 
s’hauria d’inculcar la cultura del 

treball entre els joves, fer que les 
pròximes generacions tinguin 
inquietuds i interès per la recerca 
de l’excel·lència. El president de 
PIMEC Joves de Catalunya, Josep 
Soto, va anunciar que s’està ela-
borant un decàleg per treballar 
la formació en l’àmbit econòmic, 
ja que pensem que les escoles te-
nen un gran paper a l’hora d’in-
tegrar la cultura del treball. S’ha 
de trencar el tabú sobre què sig-
nifica ser empresari i explicar als 
alumnes què és l’emprenedoria, i 
que hi ha lloc per a tothom.
— Com pensen fer-ho?
— Membres de la comissió de 
PIMEC Joves Tarragona ens 
acostarem a les escoles per expli-
car als alumnes aquest projecte 
i, posteriorment, se sumaran els 
socis. Sabem que és una cursa de 
fons, però que acabarà benefici-
ant tothom.
— Aniran també a visitar els 
instituts?
— Pensem que és important 
anar als instituts, a primària i a 
secundària. Creiem fermament 
en l’acció transformadora de les 
escoles. Per altra banda, l’alumne 
d’universitat és un estudiant ja 
encaminat, però, en aquest àm-
bit, pensem que s’ha de canviar 
el model acadèmic, que s’hauria 
de donar més importància a les 

competències transversals.
— Quins sectors estaven repre-
sentats a la trobada amb Josep 
Ginesta?
— Hi havia Sergi Novo, clúster 

mànager de TIC Catalunya Sud, 
i representants d’empreses dels 
àmbits no només tecnològic, 
sinó també del farmacèutic, d’as-
sessorament legal, professionals 
de diversos sectors, de turisme, 
arquitectura... Hi van participar 
una vintena de persones, gent 
que ha anat seguint els actes que 
hem organitzat. L’objectiu era 
que tinguessin l’oportunitat de 
traslladar a Josep Ginesta les se-
ves inquietuds.

«Les escoles tenen un gran 
paper a l’hora d’inculcar la 

cultura del treball»

OLÍVIA MOLET

Núria Tous

Presidenta de PIMEC Joves Tarragona

La presidenta de PIMEC Joves, Núria Tous, explica el full de ruta i les 

darreres activitats organitzades per la sectorial de Tarragona

Núria Tous, presidenta de PIMEC Joves Tarragona.

La pandèmia va 
frenar el creixement 
de les les empreses, 
però les que van 
resistir han sortit 
més enfortides

Un projecte sobre els 
espanyols forçats pels 
nazis, liderat per la 
URV, arriba a Europa

El projecte Lliçons per al pre-
sent: Rotspanier, treballadors 
forçats espanyols en la II Guer-
ra Mundial. La (des)memòria 
europea de l’antifeixisme, que 
lidera el Centre d’Estudis so-
bre Conflictes Socials de la 
URV, va arribar ahir al Parla-
ment Europeu. Aquest divulga 
la història dels milers d’espa-
nyols que van ser forçats a tre-
ballar per als règims de Pétain i 
Hitler durant la Segona Guerra 
Mundial. Va ser en una jorna-
da per a la recuperació de la 
memòria històrica que va or-
ganitzar el grup parlamentari 
dels Verds/Aliança Lliure Eu-
ropea. El projecte, que reivin-
dica els valors europeus de la 
pau, democràcia i llibertats, és 
encapçalat per Jaume Camps, 
professor del Departament 
d’Història i Història de l’Art 
de la URV, i hi participen his-
toriadors i entitats europees 
de recuperació de la memòria 
històrica, que han elaborat 
diferents materials divulga-
tius (una exposició, un docu-
mental i una unitat didàctica 
per als centres de secundària) 
que es van donar a conèixer 
en l’acte al parlament de la UE 
d’aquest dilluns. Aquest exer-
cici de cerca documental i de 
recuperació de la història de 
vida dels treballadors forçats 
també l’han fet els alumnes 
de l’Institut Fonts del Glorieta 
d’Alcover. Nou d’ells van viat-
jar a la capital europea per ex-
plicar la història de l’espanyol 
Angel Veiga López, que va mo-
rir al camp de concentració de 
Mauthausen. Redacció

ART

El Tinglado 2 del Moll de Costa acollirà la nova exposició Gaire-
bé tots els fragments. Demà, a les 19 hores, s’inaugurarà aquesta 
mostra de l’artista finlandesa, resident a Catalunya fa més de 
trenta anys, Elena Kervinen. L’exposició, que fusiona pintura, 
escultura i instal·lació, estarà oberta fins al 19 de març. Redacció

‘Gairebé tots els fragments’, al Tinglado 2

PORT DE TARRA¡GONA
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