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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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Mentre que a la Conselleria d’Edu-
cació insisteixen que el departa-
ment compta amb la plantilla més 
nombrosa de professors de la seva 
història, són moltes les veus de 
claustres de centres educatius i 
associacions de famílies que de-
nuncien la falta de docents substi-
tuts en algunes especialitats, si-
tuació que és gairebé insostenible 
en els cicles formatius. Un escena-
ri que repercuteix directament en 
l’educació que rep l’alumnat. 

«És compatible una cosa amb 
l’altra; una cosa és que en el con-
junt del sistema tinguis més pro-
fessors que mai, que és possible; i 
una altra de molt diferent que 
aquesta xifra sigui suficient i que 
siguin els professionals que neces-
sites», resumeix la situació Lidón 
Gasull, directora d’Affac, la princi-
pal associació de famílies de l’esco-
la pública catalana. Situació que en 
molts centres es tradueix en forma 
de setmanes sense substitut de ca-
talà, matemàtiques o alemany, 
amb l’afectació que això té per als 
alumnes, els principals damnifi-
cats (tot i que de vegades ells no ho 
sàpiguen), els que perden en 
aquestes classes, però també per a 
la resta de professors que han de fer 
l’impossible perquè aquestes cria-
tures no quedin desateses. 

Dues vegades per setmana 

Un exemple: en les llistes de no-
menaments –procés que es fa du-
es vegades per setmana per assig-
nar les vacants entre la borsa de 
docents sense plaça– del 6 de fe-
brer al Servei Territorial del Vallès 
Oriental-Maresme, places i places 
acompanyades d’un número zero. 
És a dir, que no ha sortit ningú per 
cobrir-les. Matemàtica, Física i 
Química, Tecnologia, Català, Cul-
tura Clàssica, Francès... Zero, zero, 
zero, zero, zero i zero. 

Darrere de cada un d’aquests 
zeros, una mitjana de 25 criatures 
sense professor de cada una de les 
matèries, i un claustre una mica 
més tensionat, havent de cobrir 
aquestes vacants durant les seves 
guàrdies. Una situació que està 

portant molts professors a fer 
classe de matèries que no són la 
seva especialitat en hores de guàr-
dia perquè l’alumnat no pateixi les 
absències, i fer més hores lectives 
de les que els toquen durant dies o 
setmanes (hi ha baixes curtes i 
baixes llargues). 

Quan es donen aquestes situa-
cions –cada vegada que un com-
pany d’una de les especialitats de 
les quals la borsa va curta cau ma-
lalt– es troben amb la paradoxa de 
sentir que gairebé ha sigut pitjor el 
remei que la malaltia: l’acord per 
reduir una hora lectiva als docents 
ha comportat la contractació de 
3.566 professors de cop, i ha buidat 
la borsa de certes especialitats, 
fent que, a la pràctica, en no po-
ques ocasions hagin de fer més 
hores lectives. Una cosa que els 
docents insisteixen a atribuir «una 
altra vegada» a la falta de planifi-
cació del Departament: «El pro-
blema no ha sigut la contractació, 

per descomptat, sempre fan falta 
més docents, el problema ha sigut 
la manera com s’ha fet, sense te-
nir-ne en compte les conseqüèn-
cies», reflexiona la cap d’estudis 
d’un institut públic. «Les borses de 
profes de pràctiques són buides al 
sector industrial, no només per als 
substituts», assenyala Miquel Ca-
sa, professor de l’Institut Llobre-
gat de l’Hospitalet, centre espe-
cialitzat en FP que fins aquest di-
lluns –amb un mes i mig de re-
tard– no ha pogut comptar amb el 
mig professor de Fabricació Me -
cànica que li tocava en el reparti-
ment dels 3.566 docents de gener. 

«El sistema educatiu té un pro -
blema de falta de professors de de-
terminats perfils professionals 
perquè la professió no està ben re-
munerada. És molt difícil trobar 
especialistes que en el món privat 
sí que estan ben pagats, com de 
matemàtiques o d’informàtica», 
diu Gasull. 

A la borsa sense el màster 

Des d’Educació defensen que el 
passat 2 de febrer hi havia 31.582 
persones disponibles a les borses. 
Dada compatible amb què hi hagi 
«determinades especialitats més 
difícils de cobrir», com reconeix la 
mateixa conselleria, que afegeix 
que, conscient del problema, ha 
«pres mesures». «Aquesta situa-
ció s’ha donat abans i després de la 
incorporació dels 3.566 docents 
per la reducció de l’hora lectiva», 
desvinculen des de Via Agusta, 
abans de desgranar les mesures 
empreses per solucionar el proble-

ma: la introducció de la possibili-
tat de ser a la borsa (i per tant, fer 
classe) sense tenir el màster de 
professorat –només amb el com-
promís de cursar-lo– i l’aprovació 
del complement de més dedicació 
per a professorat d’informàtica. 

Aquesta última mesura també 
ha generat certa estupefacció en 
els centres docents per la seva po-
ca flexibilitat.  «El decret permet 
fer cinc hores lectives més amb un 
suplement i els treu a aquests do-
cents les permanències, i això ca-
rrega feina en els companys, que 
hauran de fer aquestes guàrdies; 
però aquest no és el principal pro-
blema. Permet ampliar cinc hores 
exactes. Ni una més, ni una 
menys. Hi ha molts centres que 
s’acollirien al decret però no po-
den fer-ho perquè no els coinci-
deix el nombre d’hores», asse-
nyala aquesta absurditat la pro-
fessora Mercè García, sindicalista 
a CGT Ensenyament. n

La falta de professors substituts 
obre un nou focus de tensió 

Cada setmana queden vacants desenes de places per cobrir baixes d’especialitats com anglès, català  
i informàtica. Els professionals del sector consideren que una de les causes són les baixes retribucions.

HELENA LÓPEZ 
Barcelona

Aula de l’institut Pompeu Fabra de Badalona.

Laura Guerrero

La situació fa  
que molts docents 
donin matèries  
que no són la  
seva especialitat
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Totes les alumnes de 3r d'ESO rebran una
copa menstrual, unes calces menstruals i
una compresa de tela - Diari de Girona
La formació als joves explica el funcionament dels productes, aprofundeix en què és la
menstruació i en els mites i tabús que l’envolten, per tal de desestigmatitzar-la. També serveix
per resoldre els dubtes que planteja l’alumnat sobre l’ús dels productes menstruals.

L'objectiu, segons el Departament d'Igualtat i Feminismes, és que les joves puguin escollir el
producte amb què se sentin més còmodes o el que millor s'ajusta a cada dia del seu cicle
menstrual, al mateix temps que es pren consciència de l’impacte ecològic dels productes d'un
sol ús i se les acompanya en el coneixement del propi cos i del cicle menstrual.

"Som al 2023 i la regla continua sent un tema tabú envoltat de mites", ha afirmat aquest
dilluns la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una visita en un dels instituts de
Cambrils que participen en el projecte, l'Institut - Escola Joan Ardèvol. És per això que Verge ha
defensat l'ampliació del programa 'La meva regla, les meves regles' a tots els instituts. 

Per la seva banda, la directora general d'Alumnat del departament d’Educació, Anna Chillida, ha
subratllat que empoderar les estudiants pot ser un autèntic motor de canvi de tota la societat. 

Pla d'Equitat Menstrual

L'acció forma part del Pla d'Equitat Menstrual, que segons ha dit Verge es presentarà
pròximament. El pla compta amb una seixantena d'accions perquè tant l'accés a la informació
com als productes sigui "un dret per a totes les dones i persones menstruants del país".
L'impulsa el departament d’Igualtat i Feminismes, i compta amb la implicació d'Acció Climàtica,
Educació i Salut, amb l’objectiu de garantir el dret a l’equitat menstrual a tot el país, promoure
l’educació menstrual i facilitar l’accés als productes menstruals reutilitzables.

https://www.diaridegirona.cat/educacio/2023/02/13/totes-les-alumnes-3r-deso-82923282.html
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Las familias de un instituto contratan como
profesor a un exalumno debido a la falta de
sustitutos en Cataluña | Cataluña | EL PAÍS

Una clase de Matemáticas en un instituto de Badalona.Gianluca Battista

El instituto Antoni Torroja de Cervera (Lleida) envió el sábado un correo a las familias en el que,
con un tono muy crítico con el Departamento de Educación de la Generalitat, informaba que este
lunes se incorpora el profesor sustituto de Matemáticas, vacante desde las Navidades. Han
optado por esta solución, dicen, “por el mal funcionamiento del sistema de sustituciones del
Departamento de Educación a la hora de cubrir la baja médica del profesor titular”. El centro
asegura que finalmente ha logrado contratar a un exalumno del mismo instituto, pero lo ha
hecho a través de la asociación de familias. “Como instituto no tenemos capacidad de
contratación, pero el AMPA [la Asociación de Madres y Padres] sí la tiene y hemos utilizado este
recurso porque veíamos que la falta de profesor no tenía solución”, explica a EFE el director,
Ramon Pollina.

El responsable de instituto asegura que las familias estaban “muy preocupadas” por la falta del
profesor, que imparte Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de Bachillerato, y
ello a pocos meses de la Selectividad. Precisamente, este instituto logró en 2019 que dos de
sus estudiantes rozaran el 10 en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El centro
encontró como candidato un exalumno, que actualmente es estudiante de tercer curso de
Ciencias Exactas, pero con experiencia dando clases de refuerzo de varias materias, entre ellas
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, según detalla el director.

Pollina asegura que consultó la contratación del exalumno por parte del centro con Educación,
que no lo permitió, y por eso se ha recurrido al AMPA, que aceptó la propuesta. “Igual que
contratamos a monitores para las extraescolares, ¿por qué no íbamos a contratar un profesor?
Nuestra función es dar apoyo a los centros y que estos funcionen bien. Si la Administración
pública no funciona bien, ¿tenemos que dejar a nuestros hijos sin maestros?”, asegura a este
diario Joan Albert Cuadrat, miembro del AMPA del instituto.

Cuadrat añade que la falta de docentes va más allá. “Llevamos todo el año con problemas con

https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-14/las-familias-de-un-instituto-contratan-como-profesor-a-un-exalumno-debido-a-la-falta-de-sustitutos-en-cataluna.html
https://twitter.com/Joan_A_Cuadrat/status/1624373293737299968
https://elpais.com/ccaa/2019/06/26/catalunya/1561571156_290618.html


las sustituciones y no hay semana que mis hijos lleguen a casa diciendo que no han hecho
clase porque uno de sus profesores está de baja”, se queja este padre. De hecho, el instituto de
Cervera asegura que también tiene pendientes cubrir las vacantes del profesor de Lengua
Alemana y de Religión, un punto en el que el centro asegura “haber perdido toda esperanza”.
“Todo unido, una muestra del estado catastrófico y a punto del colapso del sistema educativo de
Cataluña”, cierra de forma contundente la misiva.

Y es que este caso esconde un problema más endémico: la falta de profesorado de algunas
especialidades, lo que conlleva problemas para cubrir las sustituciones. Muchos de los centros
consultados aseguran acumular vacantes desde hace semanas. Un ejemplo es un instituto del
Maresme, que prefiere no identificarse, asegura que le faltan el profesor de Matemáticas y el de
Lengua Francesa de 1º y 2º de ESO. “Si me faltaran en Bachillerato, sería un desastre”, admite
la directora. No obstante, no se muestra crítica con el departamento. “Educación está
flexibilizando los requisitos, pero la realidad es que falta gente en las bolsas y el departamento
no se la puede inventar”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

Suscríbete

La incorporación de 3.566 docentes al sistema este mes de enero ha agravado el problema de
la falta de especialistas en las bolsas, y centros y sindicatos aseguran que el problema es
especialmente importante en ámbitos como las Matemáticas, Lengua Castellana, Lengua
Catalana, y en muchas de la Formación Profesional, especialmente en la Informática. Los
directores también aseguran estar “preocupados” por la situación, y aseguran que ha
empeorado desde enero. “Si había poca gente en la bolsa, con la incorporación de los 3.500
profesores, todavía se ha vaciado más”, aseguran desde la Junta Central de Directores, y
añaden que su efecto se está notando estas semanas con las elevadas bajas por la gripe.

Los sindicatos piden que se relajen los requisitos para acceder a la carrera docente. “A veces se
ponen demasiadas exigencias, como el Máster en Educación Secundaria o el C2 de catalán.
Sería necesario facilitar el acceso y solo exigir la titulación que asegure que el profesor puede
impartir esa materia”, solicita Xavier Massó, portavoz del Sindicato de Profesores de
Secundaria. “Hay muy pocas plazas para estudiar el Máster de Secundaria, y además es muy
caro”, añade Iolanda Segura, del sindicato Ustec. Los sindicatos también piden que se mejoren
las condiciones de la profesión docente. “Muchos prefieren la empresa privada, porque cobran
más y están mejor tratados”, coinciden los sindicatos.

El Departamento de Educación admite que “estos son meses con más bajas laborales” y que “es
complicado encontrar coberturas de bajas entre docentes que ya están trabajando en el ámbito
privado a medio curso por un tiempo limitado”. Según Educación, actualmente hay 31.582
personas en la bolsa, aunque “no siempre coinciden” con las vacantes. El Departamento
asegura que realiza nombramientos diarios, y ya ha puesto en marcha algunas medidas para
aplacar la situación, como dejar las bolsas permanentemente abiertas, relajar ciertos requisitos
e incluso aprobar un complemento salarial que permite ampliar la jornada a los actuales
profesores de Informática. Y a más largo plazo, se están realizando programas para captar
profesores en las universidades.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra
newsletter semanal
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Generalitat extiende reparto productos
menstruales a más de 1.000 institutos
Barcelona, 13 feb (EFE).- La Generalitat ha extendido la acción "Mi regla, mis reglas", que
incluye formación y reparto de copas menstruales y otros productos reutilizables, a todos los
institutos públicos y concertados de Cataluña, esto es, a alrededor de 1.120 centros.

El estuche con productos menstruales reutilizables se compone de una copa menstrual, unas
bragas menstruales y una compresa de tela lavable.

Se calcula que recibirán los materiales más de 41.700 chicas y que atenderán la formación
sobre la menstruación alrededor de 85.000 alumnos de tercero de ESO, ha explicado este lunes
la consellera de Igualdad, Tania Verge, que ha participado de un encuentro con alumnos del
Instituto Escuela Joan Ardèvol en Cambrils (Tarragona).

La consellera ha resaltado que "pese a que ya estamos en 2023, la regla sigue siendo un tema
tabú rodeado de mitos".

"Seguimos creyendo que es normal que duela cuando no debería ser así, no somos conscientes
del impacto ecológico que tienen los productos desechables ni de los riesgos para la salud de
algunos de estos productos, especialmente los no orgánicos", ha explicado.

Las sesiones formativas las realizan comadronas de las unidades de Atención a la Salud
Sexual y Reproductiva (ASSIR) y las enfermeras del Programa Salud y Escuela (PSiE) y,
además de explicar el funcionamiento de los productos, se profundiza en qué es la
menstruación y en los mitos y tabúes que la rodean para desestigmatizarla.

También sirve para resolver las dudas que plantea el alumnado sobre el uso de productos
menstruales.

El programa forma parte del Plan de Equidad Menstrual que impulsa el departamento de
Igualdad y Feminismos, y cuenta con la implicación de otros tres departamentos: Acción
Climática, Alimentación y Agenda Rural, Educación y Salud. EFE

lmi/pll
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El Govern reparteix productes menstruals
reutilitzables a tots els instituts públics i
concertats
El projecte de formació en educació menstrual arriba així a 85.500 alumnes de 3r d'ESO

El Govern estén l'acció

La meva regla, les meves regles

a tots els instituts públics i concertats de Catalunya, un total de 1.120 centres. La primera fase
del projecte va començar el darrer trimestre del curs passat en 24 centres i ara la formació en
educació menstrual s'amplia a tots els instituts per arribar a un total de 85.500 alumnes de 3r
d'ESO. Les sessions formatives les duen a terme llevadores de les unitats d'Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR) i les infermeres del Programa Salut i Escola (PSiE). A més, el
tercer trimestre del curs es repartirà un estoig amb productes menstruals reutilitzables.
Concretament una copa menstrual, unes calces menstruals i una compresa de tela.

 La formació als joves explica el funcionament dels productes, aprofundeix en què és la
menstruació i en els mites i tabús que l'envolten, per tal de desestigmatitzar-la. També serveix
per resoldre els dubtes que planteja l'alumnat sobre l'ús dels productes menstruals.

 L'objectiu, segons el Departament d'Igualtat i Feminismes, és que les joves puguin escollir el
producte amb què se sentin més còmodes o el que millor s'ajusta a cada dia del seu cicle
menstrual, al mateix temps que es pren consciència de l'impacte ecològic dels productes d'un
sol ús i se les acompanya en el coneixement del propi cos i del cicle menstrual.

 «Som al 2023 i la regla continua sent un tema tabú envoltat de mites», ha afirmat aquest dilluns
la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, en una visita en un dels instituts de Cambrils
que participen en el projecte, l'Institut - Escola Joan Ardèvol. És per això que Verge ha defensat
l'ampliació del programa

La meva regla, les meves regles

 a tots els instituts.

 Per la seva banda, la directora general d'Alumnat del departament d'Educació, Anna Chillida,
ha subratllat que empoderar les estudiants pot ser un autèntic motor de canvi de tota la societat.

Pla d'Equitat Menstrual

 L'acció forma part del Pla d'Equitat Menstrual, que segons ha dit Verge es presentarà
properament. El pla compta amb una seixantena d'accions perquè tant l'accés a la informació
com als productes sigui «un dret per a totes les dones i persones menstruants del país».
L'impulsa el departament d'Igualtat i Feminismes, i compta amb la implicació d'Acció Climàtica,
Educació i Salut, amb l'objectiu de garantir el dret a l'equitat menstrual a tot el país, promoure
l'educació menstrual i facilitar l'accés als productes menstruals reutilitzables.

https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2023/02/14/el_govern_reparteix_productes_menstruals_reutilitzables_tots_els_instituts_publics_concertats_133804_1095.html
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Els sucres lliures, perònoels de la fruita,
augmentenel riscd’ictus i infart
Unmacroestudi de 110.000 persones identifica els carbohidrats més nocius

2021-2025 (Plapresc), posat en
marxa pel Departament de Sa-
lut el 2021, dissenyarà tallers de
gestió emocional per a alumnes
de 14 i 15 anys que els ajudin a
identificar símptomes de mal-
estar i els animinademanaraju-
da.
“L’objectiu és estendre

aquests tallers als 80.000 alum-
nes a partir del curs que ve i que
ja formin part del currículum,
perquè això ajudarà els joves a
conèixer més bé els problemes
de salutmental i demanar ajuda

quan la necessitin”, va explicar
ahir a La Vanguardia el coordi-
nador de Plapresc, Diego Palao,
un dels investigadors principals
del projecte Codi Risc i director
de salut mental de l’hospital
UniversitariParcTaulí deSaba-
dell, queva ser entrevistat alVia
lliuredeRAC1 diumenge.
El pla, segons va detallar Pa-

lao, no està centrat en el suïcidi,
sinó en la gestióde les emocions
(l’ansietat, la frustració, l’angoi-
xa, la depressió), la reducció de
l’estigmatització dels proble-

Catalunya impartirà tallers a alumnes
de 14 i 15 anysperprevenir el suïcidi
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Lesxifresde temptativesdesuï-
cidi en adolescents són alar-
mants des de la pandèmia. Du-
rant el període del 2018 al 2022
s’han triplicat en les noies (de
400a 1200) i s’handuplicat amb
escreix en els nois (de 100 a
225). A Catalunya se’n van re-
gistrar 1.425 anuals (uns quatre
cadadia). Per això, el pladepre-
venció del suïcidi a Catalunya

mes de salut mental (que els
companys no ho vegin com un
senyaldedebilitat, sinócomuna
alerta) i la consciènciadedema-
nar l’ajudaadequada (recórrer a
adults referents i evitar les xar-
xes socials ambmissatges nega-
tius).
“Les experiències internacio-

nals, com ara la de l’Institut Ka-
rolinska, indiquen que els ta-
llers de gestió emocional no
centrats en el suïcidi prevenen
de les temptatives, en alguns ca-
sos, amb resultats molt bons, de
fins a un 50%enun any”.
El model que es dissenya, per

començar el curs 2023-2024, és
desissessionsentresmesos ies-
tà modelitzat a partir de dos
programespilotques’estandes-

envolupant a Barcelona, el de
SantJoandeDéu i col·legisde la
ciutat, i elscentresdesalutmen-
tal de l’Esquerra de l’Eixample.
Els tallersels impartiràperso-

naleducatiu,nonecessàriament
docents, prèviament format.
Aquest és un tema prioritari

per alGovern.Al desembre ja es
va distribuir una guia docent,
elaborada entre Salut i Educa-
ció, amb instruccions molt es-
pecífiques, per tractar la con-
ducta suïcida i les autolesions a
les escoles. També es va posar a
disposiciódeprofessorsuntelè-
fon de consulta. A més, qualse-
vol persona pot ser atesa al 061 i
rebrà un tracte personalitzat en
menys de tres dies, si és menor,
o d’una setmana, si és adult."

mera autora del treball.
L’Organització Mundial de

la Salut (OMS) recomana des
del 2015 que tant els adults
com els nens “redueixin el
consum diari de sucres lliures
a menys d’un 10% del consum
d’energia total; una reducció
per sota d’un 5% aportaria be-
neficis de salut addicionals”.
Un 5% de les calories diàries

equival a uns 25 grams de su-
cre per a una persona adulta,
assenyala l’OMS. Un envàs de
150 mil·lilitres de suc de fruita
aporta uns 12 grams de sucre i
una llauna de refresc de cola
de 330 mil·lilitres n’aporta 35,
informa la Fundació Britànica
del Cor, que recomana “triar
begudes sense sucre, no beure
més d’un got de suc de fruita,
no afegir sucre al te o al cafè i
evitar aperitius ensucrats o li-
mitar-se a porcions petites”."

risc més alt d’infart en la po-
blació adulta analitzada. Estu-
dis anteriors han observat que
el consum de sucre més gran
també s’associa a un risc més
elevat d’obesitat.
Sobre el possible efecte per-

judicial dels sucres lliures per
a la salut cardiovascular de
nens, adolescents i adults jo-
ves, “no en podem extreure
conclusions, ja que el nostre
estudi s’ha fet en adults demit-
jana edat”, declara per correu
electrònic Rebecca Kelly, pri-

L’estudi s’ha basat
en adults demitjana
edat; els resultats no
es poden extrapolar
a la població infantil
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Els sucres lliures de la dieta
–els que hi ha dins les cèl·lules
als aliments– eleven el risc
d’ictus i infart, segons un ma-
croestudi en què s’han seguit
110.000 persones del Regne
Unit al llarg de deu anys. Al
contrari, no s’hi ha observat un
efecte perjudicial dels sucres
que hi ha demanera natural en
la fruita ni altres carbohidrats.
Els sucres lliures són “qual-

sevol sucre que s’afegeix a un
aliment o beguda; o també el
sucre que ja hi ha a la mel, el
xarop o el suc de fruita”, infor-
ma la Fundació Britànica del
Cor. “Quan es fa suc de fruita,
els sucres surten de les cèl·lu-
les i es converteixen en sucres
lliures. Es perd la fibra i ésmés
fàcil consumir un excés de su-
cre sense adonar-se’n”. En el
cas dels lactis, els carbohidrats
no es consideren sucres lliu-
res.
Segons els resultats del nou

estudi, si la proporció de calo-
ries de la dieta aportades per
sucres lliures augmenta un 5%,
el risc de tenir un infart de mi-
ocardi els pròxims deu anys
s’eleva un 6%, i el d’ictus, un
10%. La fibra, en canvi, té un
efecte protector: per cada aug-
ment de cinc grams de fibra a
la dieta de cada dia, el risc de
malaltia cardiovascular es re-
dueix un 4%.
“Substituir midons refinats i

sucres lliures per midons inte-
grals i sucres no lliures pot
protegir davant lamalaltia car-
diovascular”, conclouen els in-
vestigadors a la revista BMC
Medicine, enquèhanpresentat
els resultats.
La investigació, liderada

des de la Universitat d’Oxford,
s’ha basat en 110.000 volunta-
ris del projecte UK Biobank,
que estudia la influència de la
dieta i altres factors ambien-
tals en el desenvolupament de
malalties.

Tenien una mitjana de 55
anys quan van fer l’estudi. No
tenien cap malaltia cardiovas-
cular diagnosticada ni diabetis
i van contestar a qüestionaris
exhaustius sobre la dieta entre
el 2010 i el 2012. Els deu anys
següents, es van registrar 3.138
infarts demiocardi i 1.124 ictus
entre els voluntaris.
Els resultats mostren que,

com més gran és la quantitat
de sucres lliures a la dieta, més
alt és el nivell de triglicèrids a
la sang, cosa quepot explicar el

Aquests sucres són
els que s’afegeixen als
aliments i les begudes,
com també els de la
mel i els sucs naturals
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La Guàrdia Urbana de Lleida
ha posat la primera denúncia
penal per assetjament de car-
rer, emparant-seen lanova llei
delnoméssíéssí,aunhomeper
haver pressionat amb comen-
taris sexistes una menor de 17
anys.
Els agents van actuar des-

prés que l’adolescent els expli-
quésquehaviasortit a fumaral
carrer –era en un local amb
amics–iunhomelavaabordar,
comminant-la diverses vega-
des idemaneradespectivaque
liensenyéselspits.Aquestapa-
trulla de la Guàrdia Urbana va
seralertadadelqueacabavade
passardavant laportadeladis-
coteca La Nuit pels vigilants
del local.
“Va passar quan nosaltres

estàvem preparant-nos per
obrir la discoteca, els agents
van parlar amb la noia, els va
explicar que un home l’havia
assetjada a la pista de bitlles i li
haviaditquevoliaveure les se-
vesmamelles i llavorsvanacti-
var el protocol trucant a la
Guàrdia Urbana”, va indicar
ahir un dels socis de la sala de
festes, SantiSalvador.
Inicialment, la menor va te-

nir dubtes sobre si presentar la
denúncia o no i finalment sí
queesvadecidiracursar-la, va
afegir lamateixa font.
Segons el diari Segre, la des-

cripció facilitada per l’adoles-
centdelpresumpteagressorva
permetre als agents localitzar
aquest home, d’uns 40 anys.
Haestatdenunciatcomaautor
d’unpresumptedelictedepro-
postes sexuals humiliants, in-
troduïtalalleidelnoméssíéssí,
que està castigat amb la pena
de localització permanent de
cinc a trenta dies, treballs en
benefici de la comunitat de
cinc a trenta dies, omulta d’un
a quatremesos. Els agents van
recollir la denúncia de la noia i
la van acompanyar fins que el
seuparevaanararecollir-la."

Primeratestat
penalper
assetjamenta
unamenoramb
el ‘noméssíés sí’
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25 infants refugiats d'Ucraïna reben una
classe d'educació viària a Blanes - Diari de
Girona
Després d’organitzar la logística necessària, aquest passat dissabte van impartir la classe al
saló de plens de l'ajuntament i van comptar amb la participació de nens i nenes de diferents
edats que han après a circular de manera segura, especialment en bicicleta i patinet.

Agents de l'equip de Mobilitat Segura que s'encarreguen d'aquest tipus d'aprenentatge, amb el
suport d'altres companys del cos policial, s'han fet càrrec de la sessió. A més, també han
comptat amb el suport d'una jove voluntària ucraïnesa que ha traduït alguns conceptes als
infants. Després de mesos vivint a Blanes, entenien bona part de les explicacions tant en català
com en castellà, però, per poder-ho fer més visual, la Policia Local ha utilitzat gràfics,
fotografies i vídeos per facilitar la comprensió.

Un dels aspectes en què es va incidir especialment és en la conducció de bicicletes i patinets,
que darrerament han proliferat tant als carrers, no tan sols a Blanes sinó, en general de tot arreu.
Així, van ensenyar als infants per on poden circular i per on no poden fer-ho, així com la
manera adequada per preservar tant la seva seguretat com la de la resta de vianants que hi ha
als carrers.

Un cop acabada la sessió, els alumnes van rebre un diploma acreditatiu. Aquesta sessió
especial impartida per la Policia Local de Blanes se suma a les tasques que ja fa el cos al llarg
de l'any en relació amb els alumnes de la ciutat.

Es tracta del Pla d'Educació de Mobilitat Segura (PEMSB) que adapta la formació a les
necessitats dels alumnes a qui va adreçada, basada en els factors de risc del col·lectiu.
Actualment, han ampliat els cursos a qui va adreçat el pla, de manera que també la reben els
alumnes de cinquè d'Educació Primària i les i els estudiants de 3er d'ESO.

https://www.diaridegirona.cat/selva/2023/02/13/25-infants-refugiats-ducraina-reben-82917282.html
https://www.diaridegirona.cat/selva/blanes/
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El drama de la falta de profes a l’FP: "Amb
30 alumnes és impossible ensenyar a
programar"
La falta de professors en especialitats com les que imparteixen a l’ITB no és nova –la pateixen i
denuncien fa temps–, però sí que ho és la constatació que les mesures preses fins al moment
per intentar resoldre la situació estan resultant «pedaços sense massa resultats», segons
denuncien els sindicats.

Vila té clar que (part de) la solució passa per actualitzar els currículums. No sap si riure o si
plorar al recordar que els currículums d’Informàtica tenen gairebé 20 anys.

Criteris caducs

«No tothom hauria de ser enginyer informàtic per poder ensenyar; és molt desproporcionat que
per ensenyar Word i Office hagis de ser enginyer, podríem tenir altres perfils», prossegueix el
director de l’ITB, que assenyala també que és pràcticament impossible competir amb les
condicions econòmiques que ofereix el sector privat en el seu àmbit. «La docència és
atractiva per a la gent que fa molts anys que és a la privada i vol tenir família, i veu que la
docència facilita molt més la conciliació; aquest curs tinc cinc permisos de paternitat»,
afegeix el director de l’ITB, centre on falten «mínim tres docents». 

A ulls de Miquel Casa, professor de l’Institut Llobregat de l’Hospitalet, el problema és que «la
‘titulitis’ preval per sobre de la professionalitat». «Quan hi ha crisis, hi ha molta gent que
s’apunta a llistes per ser docent, el problema és que ara si no ets enginyer no pots entrar a la
borsa, i els enginyers no ho volen, clar, i així estem, amb baixes que no es cobreixen», diu.

El cas de l’esport

Aquesta situació no és exclusiva del sector informàtic i industrial. Carles López, director de
l’Institut de l’Esport de Barcelona –un altre centre de referència en el seu camp– clama també
per la falta d’especialistes. «El nostre problema és que no hi ha una borsa específica
d’educació física d’FP. M’arriben a l’institut professors a qui els dic que han de fer una classe
d’aiguagim o de ‘body pump’ i no saben quina cara posar. Cada vegada que arriba un substitut
per a BTT, per exemple, l’he d’acompanyar i ajudar, en comptes de tenir un professor tinc un
alumne més, i no parlo només de substitucions, que és el drama més gran», exposa López, que
es desespera pensant que ara els obliguen a treure vuit places a concurs de trasllats, una
cosa que viu com un problema afegit.

Notícies relacionades

«Ens saltaran professors que ja tenim formats i que compleixen amb el perfil i en vindran
d’altres amb qui segurament haurem de tornar a començar. Es tracta d’un procés de molt difícil
cobertura; li he escrit a Cambray per exposar-l’hi, però no m’ha fet ni cas. No poden omplir-
se la boca dient que aquest és el curs de l’FP i després subjugar-nos a la normativa de
l’ESO», prossegueix López, que tampoc entendria que aquest curs 2023-24 Educació fes que

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20230213/drama-formacio-professional-falta-professors-vacants-especialitats-catalunya-82902744
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221116/falta-profesores-plazas-publicas-especialidades-demandadas-fp-78581539
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220513/formacion-profesional-faltan-profesores-informatica-cataluna-13618849


l’FP comencés el curs encara abans, «com si fossin primària, perquè els nens no siguin a
casa». 

«L’FP hauria de tenir autonomia, però autonomia de veritat; que poguéssim fer un procés de
selecció en el qual valorar uns currículums, fer una prova... Ens fa anar molt malament que
ens facin seguir les normes de l’ESO. A l’FP necessitem una actualització constant», diu el
director, que insisteix en la demanda d’un cos d’Educació Física d’FP: «El 90% de professors
que ens arriben són d’esports col·lectius, tots saben fer el mateix, que és una part molt petita de
tot el que ensenyem, amb això no puc cobrir una plantilla».

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230209/vuelta-al-cole-curso23-24-septiembre-jornada-completa-catalunya-auditoria-tardes-septiembre-82722977
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L'Escola Cristiana es prepara per una
“educació en sortida” a la Jornada de
Pastoral Educativa | Catalunya Religió
FECCAmb més de 120 participants, el doble respecte a la darrera edició presencial, l’Escola
Cristiana de Catalunya, ha acomplert el lema de la 16a Jornada de Pastoral Educativa 'Escolta
l’eco)). Treballem el Pacte Educatiu Global'. "Hem pogut celebrar la trobada gràcies al batec de
les escoles vers una educació en sortida", han dit des de la FECC.

La jornada, celebrada al Centre Salesià de Martí-Codolar i comptant amb el patrocini de
l’editorial Edebé, ha tingut inici amb un moment de pregària amb l’il·lustrador i professor dels
Maristes-Anna Ravell, Ignasi Flores, ha realitzat una pregària gràfica basada en el text
“eixampla la tenda” del profeta Isaïes. La pregària ha estat acompanyada per l’arpa barroca
paraguaiana i l’acordió a les mans dels músics Darío González i Sorkunde Olivares,
professora de Jesuïtes-Gràcia.

La conferència de la jornada, impartida pel pedagog i filòsof Gregorio Luri, ha dut per títol 'No
tingueu por. L’escola cristiana davant la creixent por al futur'. L’autor, després de la reflexió
entorn de les pors i desil·lusions que tenallen la societat actual, ha reivindicat les "permanències
antropològiques pròpies del cristianisme" i, especialment, perdre la por a recuperar una paraula
no refutada com és "l’ànima humana". "L’ànima, a diferència d’altres conceptes com el cervell o
la consciència, té com a funció la seva pròpia cura, vetllar per allò que hom és", ha explicat Luri. 

Una escola en diàleg per a la inculturació del cristianisme

Cloent la primera part de la jornada, el president de la Fundació Joan Maragall, físic i
poeta David Jou, ha presentat el número 274 de la revista 'Qüestions de Vida Cristiana'. La
revista, publicada conjuntament per la FECC i l’Abadia de Montserrat, està dedicada a la relació
entre educació, religió i espiritualitat. Els participants de la jornada han pogut adquirir-ne
exemplars durant el descans a l’espai de fira de les editorials.

David Jou ha desenvolupat la seva reflexió entrellaçant la temàtica del 'Qüestions' amb la
imatge d'una tenda realitzada en el moment de la pregària per Ignasi Flores en tres
idees: terratrèmol, cel estrellat i nomadisme. En la primera idea s’ha apuntat el trontolleig de la
tenda com a metàfora de l’escola però també com a mostra de la crisi de les transmissions.
Referent al cel estrellat, Jou ha reivindicat la dimensió còsmica en l’educació i, amb ella, la
referència a unes causes finals. En l’apartat del nomadisme, David Jou ha fet notar el
desarrelament que comporta la crisi del canvi climàtico-cultural tot anunciant que “llençar-se a
l’aventura sense tenir en compte el llegat de la cultura és fer vols gallinacis”.  

Una escola compromesa amb el Pacte Educatiu Global

Posteriorment, hi ha hagut la jornada amb el lliurament de la primera edició del 'Premi
Encoratja!', el certamen de promoció dels valors del Pacte Educatiu Global per treballs de
Didàctica de la Religió i Pastoral Educativa a Catalunya. Aquest premi ha estat convocat
conjuntament per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-cristiana-es-prepara-educacio-en-sortida
pastoralfecc.cat/2023/02/11/lescola-cristiana-escolta-leco-del-seu-cor-a-la-16a-jornada-de-pastoral-educativa/


(Universitat Ramon Llull) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, amb el suport del
Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).

Yolanda Otal, professora a Lestonnac-Barcelona i als Instituts Superiors de Ciències Religioses
de Barcelona i Martí-Codolar, ha comunicat el dictamen tot agraint la qualitat dels nou treballs
presentats provinents de vuit institucions educatives diferents.

El 'Premi Encoratja!' ha estat concedit a la institució Vedruna Educació de Catalunya pel
'Projecte mirades', del qual s’ha valorat unànimement la seva alta puntuació, la seva alineació
clara amb el Pacte Educatiu Global, la cocreació, amplitud d’aplicació, activitat artística,
implicació de la comunitat educativa i la qualitat de la memòria entre altres aspectes. També
s’ha concedit de forma unànime per part del jurat un premi d’accèssit, a la Fundació Escoles
Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona pel 'Projecte Blau', de característiques anàlogues al
primer tot recolzant-se en la profunditat metafòrica del seu nom. 

El degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, Jordi Riera,
ha clos el lliurament fent un reconeixement a tots els treballs lliurats i ha recordat com el papa
Francesc, tot deturant la lectura del seu discurs en la presentació del Pacte Educatiu Global.
Alhora, Riera ha indicat com aquesta invitació al coratge es concreta en tres accions: obliga al
descentrament de les institucions per tal de posar la persona al centre; compartir amb creativitat i
corresponsabilitat la tasca educativa; i, finalment, entendre l’acció de lideratge educatiu com un
autèntic servei: “liderar per servir, no per servir-se’n”.

Una escola que reflexiona, actua i celebra

Com a aprofundiment i aplicació pràctica del monogràfic de 'Qüestions', els 120 participants de
la jornada han escollit dos dels cinc tallers posteriors dissenyats per treballar els articles de la
publicació. La secretària general de l’Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, ha proposat la temàtica
'Per què una escola cristiana avui?'; Andreu Ibarz, professor de la FPCEE Blanquerna, ha
reflexionat sobre el document 'La identitat de l’escola catòlica per a una cultura del diàleg'; el
director General del Departament d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Carles
Armengol, ha plantejat el tema sobre 'Les dificultats de parlar de religió'; el cap d’àrea d’identitat
i missió de l’Escola Cristiana, Eloi Aran, ha proposat l’aplicació al claustre de l’article 'Educar
als educadors en la identitat de l’escola cristiana'; i l’Anna Maria Rifà, creador del programa
'Escola Atenta' de Vedruna Educació, ha proposat el taller 'Pedagogia de la interioritat a
l’escola'.

Ha tancat la jornada el director del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i
Balears (Església Jove), Carlos Bosch, trametent als assistents la invitació del papa Francesc a
la propera Jornada Mundial de la Joventut que tindrà lloc aquest estiu a la ciutat de Lisboa. Els
participants han marxat amb la melodia de l’himne de la Jornada de Pastoral Educativa L’Eco
del cor, composta i interpretada en directe pel grup UBUNTU, vinculat a la família marista.
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Joana Raspall, la poeta més llegida a
l'escola
Dones que han fet història a Barcelona

Descobreix qui són i com han aconseguit fer història

Ernest Cauhé, net de la poeta, recorda que la seva àvia es feia dir “poeta” i no “poetessa”.
Cauhé va descobrir que la seva àvia havia nascut al carrer del Marquès de la Quadra número
9, a la Barceloneta. El cas és que hi va néixer de manera casual, perquè aquest era el pis d’una
amiga. Hi van anar perquè el pare tenia un comerç de fruita al costat del Mercat del Born, al
carrer de la Fusina, 11, i aquest lloc era a la vora quan va arribar el moment de parir.

En realitat, Raspall vivia al Masnou i va desenvolupar la seva vida a Sant Feliu de Llobregat.
Allà es va casar amb el doctor Antoni Cauhé i va tenir tres filles i un fill. Els primers anys de
criança va fer vida familiar i ajudava el seu marit. Cauhé era metge i algunes nits havia de sortir
d’urgències i això l’obligava a estar despert fins tard. Ella l’acompanyava desperta i aprofitava
per escriure, que era allò que més li agradava.

Recull de poemes als 69 anys

Va començar a fer feina de lexicògrafa d’una manera espontània. Com va dir Espriu,
“salvava els mots”. En unes capses de sabates que encara es conserven, anava guardant
les fitxes dels mots, expressions, frases fetes i sinònims que recollia. Durant molt de temps,
aquest va ser l’únic material lexicogràfic disponible per l’estudi.

L’Escola de Bibliotecàries, amb mestres com Carles Riba, va tenir un paper molt important en la
formació de l’autora. Ernest Cauhé recorda que la seva àvia va treballar sempre d’una forma
molt discreta. S’ocupava dels fills i tenia molt poca projecció pública. Va publicar el seu primer
recull de poemes als 69 anys: “Petits poemes per a nois i noies”. Per Cauhé, això demostra
que mai no és massa tard per fer allò que volem fer. Després d’aquesta primera publicació en
van venir d’altres, les quals la van acabar de fer famosa a tot Catalunya.

10 escriptores que han deixat empremta a Barcelona

Rodoreda, Roig, Capmany o Laforet han marcat la literatura a través de la mirada barcelonina

La poesia de la Joana Raspall va esdevenir un petit fenomen literari i va demostrar que
serveix per parlar de qualsevol cosa. La seva és una poesia molt moderna, que té molt a veure
amb els valors i les actituds dels joves, però també els prepara per observar el món que els
envolta. També hi inclou referències als nous ginys, com els ordinadors. La seva poesia
accessible i quotidiana l’ha fet, probablement, l’autora més llegida a les escoles.

La poeta de les escoles

La popularitat de Joana Raspall va esclatar de forma especial a partir del seu centenari, el
2013. La poeta el va viure en persona, tot i que va morir el desembre d’aquell mateix any.
Aquella celebració va fer encara més coneguda i llegida la seva obra, a les escoles però també

https://beteve.cat/va-passar-aqui/joana-raspall-poeta-mes-llegida-escola/
https://beteve.cat/dones-historia-barcelona/
https://beteve.cat/cultura/dones-escriptores-empremta-barcelona/


entre els adults, perquè Raspall també té obra lírica. L’ocasió també va servir per recollir tota la
seva obra publicada.

L’obra lírica de Joana Raspall té una gran importància. Forma part d’una poètica que va anar
construint al llarg de la seva vida. Probablement, no l’escrivia per publicar, sinó per ella mateixa.
Va ser pionera en l’estrofisme japonès, els haikus i tankes.

Segons Carme Arenas, comissària de l’Any Raspall, hi ha un poema de Raspall que resum la
seva obra. Diu així: “Estimo les lletres que formen els mots, els llavis que els diuen, el cor
que els entén… perquè als mots hi ha l’ànima de tota la gent!”.

En una gravació de la seva darrera època, Raspall va deixar dit: “Estic molt contenta de
poder fer tot el que tinc ganes de fer, que no és gaire, però no és poc”.
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Mestres irreductibles que continuen anant a
l'escola amb 80 anys, per Sara Cañete -
Catalunya Ràdio
L'Institut Escola Antaviana és un centre d'alta complexitat del barri de les Roquetes, a
Barcelona, i compta amb un grup de suport particular: cinc mestres jubilats que continuen anat
a l'escola a ajudar. No són l'únic cas d'una escola o institut on això passa, però aquí hi trobem
autèntics veterans, com la Maria Eulàlia Valeri, que està a punt de fer 87 anys i en fa 17 que es va
jubilar, i en Carles Senpau, que en té 80. Això ja és més excepcional.

La Maria Eulàlia sap milers d'històries que descobreix als alumnes (Sara
Cañete/Catalunya Ràdio)

La Maria Eulàlia explica que la seva carrera sempre ha estat lligada al barri. Hi va començar a
treballar l'any 1964, a l'antiga escola Ton i Guida, que s'havia creat només dos anys abans. Una
escola que per ella tenia, sobretot, vocació de servei:

"Quan va obrir, els nens gairebé no tenien una escola on anar. Era un barracó de fusta,
enmig d'un descampat a sota d'uns cables d'alta tensió, a l'actual Via Favència."

Militància de barri

Un barri humil, on recorda que van anar casa per casa a buscar els nens perquè anessin a
l'escola en comptes de passar el dia al carrer.

Aquí va conèixer en Carles Senpau, que va acabar sent el primer director de l'Institut Escola
Antaviana quan el centre va néixer fruit de la fusió de les dues escoles del barri. Aquesta
experiència el va transformar:

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/mestres-irreductibles-que-continuen-anant-a-lescola-amb-80-anys/noticia/3212159/


"Jo venia de Sant Gervasi, d'una escola privada, potent, molt interessant, però quan
vaig descobrir Ton i Guida, em va canviar la vida. Perquè vaig descobrir un altre món,
una altra gent, una altra manera de relacionar-se i de treballar."

Des que es van jubilar, els dos han ajudat a tirar endavant la biblioteca de l'escola, encara que a
la Maria Eulàlia els alumnes la coneixen sobretot pels contes que explica.

Amb ells reivindica la tradició oral i el folklore català: recupera contes, llegendes i rondalles que
explica de memòria:

"M'agrada l'expressió que veig en els ulls dels nens, hi veig la imaginació en marxa, i
això és una satisfacció impressionant."

 

Llegir i escriure, el més important

La Maria Eulàlia és una enamorada de la literatura, com també ho és en Carles, a qui recorden pel
seu amor a la poesia. Els dos coincideixen que llegir i escriure són les dues habilitats que més
s'haurien de treballar:

"S'ha perdut molt, ha baixat la comprensió lectora i és terrible. Llibres que abans
donaves als cinc anys, ara els dones als set. S'ha badat molt."

La seva feina ha ajudat a tirar endavant la biblioteca (Sara Cañete/Catalunya Ràdio)

En Francesc Freixanet és l'últim d'incorporar-se a l'equip. El curs passat es va jubilar, després de
vint anys de director a l'Antaviana. El dia de la festa de comiat es va comprometre a seguir vinculat
al centre i així ho ha fet.

Vol impulsar el projecte de l'hort i donar suport als alumnes d'ESO amb més dificultats. Per ell, amb
els alumnes no hi ha bretxa digital ni generacional que valgui:



"Els nens han canviat en moltes coses, estan més actualitzats en tema de xarxes
socials o sexual, però els nens són motivables sempre."

Lliçó de vida

D'anècdotes n'acumulen a cabassos. No totes són d'experiències fàcils, però fins i tot en les
més difícils, la seva actitud és una lliçó. Com la història del Fernández, un alumne que als anys 80
va robar diners al centre, i que recorda la Maria Eulàlia:

"Ni parlar-ne d'expulsar-lo. Vam parlar amb ell i vam acordar que havia de rescabalar
els diners. Va fer unes hores de servei a la biblioteca fins que va saldar el deute i tot va
anar bé. Fa poc en Carles se'l va trobar i li va presentar la dona i el fill."

Tenir-los al centre és un privilegi, i així ho viuen a l'escola. Per en Manel Motrel, que aquest any
ha agafat el relleu a la direcció del centre, mestres com la Maria Eulàlia són un exemple:

"La vocació no s'engega i s'apaga ni als 65, ni als 68 ni als 70. Per tant, porten
experiència, caliu i una mirada que ens suma a tots."
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n El professor Josep González-
Agàpito va deixar escrit que «la his-
tòria del català a l’escola és la his-
tòria del nostre redreçament cultu-
ral, però és també la història d’una 
prohibició». Sota aquest paràme-
tre, el mestre i doctor en Ciències 
de l’Educació David Pujol (1965) va 
començar a edificar fa dues dèca-
des la seva tesi doctoral, un treball 
ingent mereixedor d’un excel·lent 
cum laude i guardonat amb el Pre-
mi de l’Institut d’Estudis Catalans 
de la Secció de Filosofia i Ciències 
Socials, el 2021. L’estudi, que resse-
gueix en profunditat tres-cents 
anys de lluita i resistència perquè 
el català sigui present a les aules, 
ara ha pres forma de llibre, La re-
pressió del català a l’escola, i es pre-
senta el 24 de febrer a Figueres.  

La tasca faraònica de Pujol va te-
nir com a punt de partida l’estudi 
de l’Agrupació Protectora de l’En-
senyança Catalana, una entitat 
«molt potent» nascuda el 1898, que 
fins a la dictadura de Primo de Ri-
vera comptava amb més de deu 
mil socis repartits pel món i que va 
desaparèixer amb la guerra civil tot 
i que la seva activitat editorial, de la 
qual Pujol ha realitzat un estudi mi-
nuciós inèdit, s’allarga fins al 2018. 
La Protectora, que es pot compa-
rar amb l’actual Òmnium Cultural, 
tenia per objectius «fer material es-
colar en català, ajudar a totes les es-
coles catalanes, impulsar colònies 
per a alumnes d’aquests centres i 
promoure tota mena d’activitats», 
entre altres. Ho feia justament en 
un moment en què l’escola oficial 
era bàsicament en castellà. 

Després d’haver estudiat a fons 
la tasca de la Protectora, Pujol es va 
adonar que calia «explicar els pre-
cedents d’aquesta catalanització 
escolar», què havia conduït a la 
creació de la primera escola cata-
lana dels temps moderns, el 
Col·legi de Sant Jordi, i, més tard, la 
Protectora. Aleshores es va adonar 
que, al llarg de tres segles, el català 
només ha estat oficialment present 
a l’escola durant una cinquantena 
d’anys: en el període de la Segona 
República i en temps democràtics 

actuals. «Vaig anar veient que sem-
pre havia estat atacada, fins i tot en 
els moments en què ha estat pre-
sent a l’escola», reflexiona Pujol. 
Això dota el llibre d’una actualitat 
evident, que «no oportunista», 
com matisa l’autor, ja que va co-
mençar a escriure’l fa vint anys. «Es 
veu que la lluita persisteix, conti-
nuen atacant l’escola i el català, 
perquè l’escola és dels pocs llocs on 
la llengua s’ha fet una mica present, 

a diferència d’espais com els jutjats 
o els mitjans», comenta tot afegint 
que «els molesta que parlem una 
altra llengua que no sigui el caste-
llà, no ho han entès històricament, 
tampoc ara».  

En aquests moments, la situa-
ció, però, és diferent. Pujol eviden-
cia que abans, quan s’imposava el 
castellà a l’escola, el català tenia un 
ús social a fora i a casa. Ara, quan 
s’ha aconseguit «una certa norma-

lització del català a l’escola, social-
ment s’ha perdut». Malgrat les es-
tadístiques preocupants dels dar-
rers anys, l’autor llança un missat-
ge positiu a la part final del llibre, 
un decàleg dels triomfs assolits pel 
model d’escola catalana, entre els 
quals la immersió lingüística vista 
com un model d’èxit, únic i inclu-
siu, tot i les mancances. Pujol, qui 
diu patir «aquest dolor permanent 
per la llengua», reconeix també 

que cal «ser optimistes, sense anar 
amb el lliri a la mà. Tindrem difi-
cultats, però hem de continuar ba-
tallant». En aquest sentit, l’estudi-
ós radiografia històricament tots 
els atacs soferts per l’escola de for-
ma sistemàtica i deliberada: des 
d’aquell primer, l’any 1715, quan el 
Consejo de Castilla va proposar 
prohibir «escribir ni hablar en ella 
(la llengua catalana) dentro de las 
escuelas», passant per la Reial Cè-
dula de Carles III el 1768 fins a ar-
ribar al negacionisme, a tots 
aquells, com el rei emèrit, Joan Car-
les I, que han negat que el català 
hagi estat mai prohibit o s’hagi fet 
cap llei per aconseguir-ho.  «Hi ha 
mentides que es van repetint i que 
cal desmentir, que quedi per es-
crit». També dedica la darrera part 
a explorar els moviments de resis-
tència cultural durant el franquis-
me, amb escoles que «tímidament 
van fer esforços per introduir el ca-
talà». Pujol atura la investigació el 
2018: «Necessitava tancar-la, dei-
xar-la definitivament inacabada».

David Pujol ressegueix els tres segles 
de repressió del català a l’escola

Colònia d’estiu Pelai Saguer, a Colera, organitzada per l’Ajuntament de Figueres l’agost de 1932. ARXIU MUNICIPAL DE FIGUERES

u L’estudiós analitza en profunditat en un llibre els atacs soferts de forma sistemàtica a través de lleis i prohibicions

EL LLIBRE

AUTOR 

David Pujol Fabrelles

LA REPRESSIÓ  
DEL CATALÀ  
A L’ESCOLA

IEC/E. GAVARRES. 544 PÀGINES. 28 EUROS

CRISTINA VILÀ BARTIS. FIGUERES

Classe de català al Casino Menestral amb el professor Carles Varela durant la Segona República. ARXIU COMARCAL DE L’AE

La col·lecció 
La tasca editorial  
de la Protectora
u Un dels fruits de la recer-
ca de David Pujol ha estat 
reunir bona part de les pu-
blicacions de l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança 
Catalana. Es tracta d’una 
col·lecció «única i de gran 
valor» que Pujol voldria ex-
posar tot i que no sap enca-
ra on. També és conscient 
que a mitjà termini l’acaba-
rà cedint a alguna institució 
que s’interessi. Per ara, és 
un material que ell continua 
utilitzant com a font de les 
seves recerques i estudis, 
sempre al voltant del món 
educatiu. Ara, per exemple, 
prepara la biografia de Rosa 
Sensat, pels 150 anys del 
seu naixement. C.V.B. FIGUERES
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L’ESO al Xifra | Dani Vilà | Articles | El Punt
Avui
 En aquest cas, no em semblen famílies només frustrades per un horitzó que se’ls ha trencat 

Els canvis d’etapa educativa dels fills són com una fita que la majoria de pares acabem tenint
ben present. Els períodes de preinscripció, les visites a les escoles per escoltar els projectes
educatius d’uns i altres i escollir la primera escola per al teu fill o filla marquen. Marquen i posen
les famílies a l’abisme davant la perspectiva de no entrar al centre escollit. El pas a la
secundària suposa aquesta mateixa escena amb la preocupació que als joves, en plena
formació individual de tot tipus, pugui marcar-los per sempre anar a un o altre centre.

Des de fa uns dies la desaparició per al curs que ve dels grups de primer d’ESO a l’institut
Narcís Xifra ha desembocat en protestes com les d’ahir abans del plenari municipal per part de
les famílies. En aquest cas, no em semblen famílies només frustrades per un horitzó que se’ls ha
trencat o una logística familiar diària que se’ls complica. En les seves reclamacions expliquen
de manera detallada la feinada al barri del Pont Major per treballar contra la segregació escolar i
per a l’equitat educativa, dues qüestions clau, no només per a la ciutat de Girona, sinó per al
futur de Catalunya.

Educació vol convertir el Narcís Xifra en un referent en formació professional. A vegades sembla
que aquest món és només cíclic. Abans que marxés l’institut Carles Rahola a Taialà, aquest
centre va ocupar i compartir l’edifici amb el Xifra, que ja era un referent, conjuntament amb
Montilivi, en la formació professional. El descens de l’alumnat que arribarà a secundària a la
ciutat, un cop superada la generació del baby boom, obligarà a fer canvis i a reduir grups.
Aquesta és la realitat i a algú li tocarà el rebre. Les famílies de les escoles del Pont Major
demanen que siguin els alumnes del centre de la ciutat els que vinguin fins a Pont Major a fer
l’ESO i, per tant, si s’han de treure línies siguin d’instituts cèntrics. Tampoc seria una cosa nova.
Jo mateix al final dels anys 80 i inicis dels 90 vaig anar al Pont Major a l’institut Rahola. A 4,5
quilòmetres de casa i sense possibilitat que els meus pares m’hi poguessin portar. El bus va ser
el millor aliat, fins que el ciclomotor em va donar la llibertat per anar i tornar quan em calgués. Jo
vaig ser feliç malgrat la llunyania, ara caldrà veure els alumnes de quin barri hauran d’anar lluny
per iniciar la secundària.

https://elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2254264-l-eso-al-xifra.html
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