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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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Colau demana a la Generalitat climatitzar
escoles per les onades de calor
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president Pere Aragonès que la
Generalitat activi un pla per adaptar la climatització de totes les escoles de Barcelona a
l’emergència climàtica. En una entrevista al programa ‘bàsics’, Colau ha reclamat que els fons
europeus es destinin als “àmbits essencials”: “La Generalitat fa temps que està aturada, no pot
ser que els fons europeus se’n vagin a les empreses privades, s’han de prioritzar les
escoles“, ha dit.

Les altes temperatures registrades a Barcelona durant el final del curs escolar passat i l’inici de
l’actual van desencadenar reclamacions de diferents associacions de famílies d’alumnes per
climatitzar alguns centres educatius i “moltes criatures han suportat temperatures inacceptables”,
ha lamentat l’alcaldessa. S’ha mostrat “preocupada” i ha apuntat que ha estat l’Ajuntament qui
“ha posat recursos en àmbits que no li tocaven”.

VÍDEO | Entrevista a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau

Al juliol, el Consorci d’Educació va detectar una quarantena de centres on es van superar
els 30 ºC a l’aula i això va obligar el Departament d’Educació a distribuir ventiladors
d’emergència.

En una carta a què ha tingut accés betevé, l’alcaldessa demana al president de la Generalitat
que “prioritzi l’adaptació i climatització de les escoles cofinançant les actuacions per
garantir que les classes es facin en condicions de confort”. L’Ajuntament suggereix que la
Generalitat té la possibilitat de finançar el pla a través dels fons europeus i recorda que, a
diferència de les escoles, altres espais públics sí que disposen d’aire condicionat: “Demano
que el govern que presideixes faci un esforç i dediqui els recursos necessaris per a aquesta
qüestió tan important per al benestar de la nostra comunitat educativa”, diu la missiva.

L’Ajuntament ha complert “amb escreix” la seva inversió en el Consorci
d’Educació

Segons Colau, l’Ajuntament ha exercit “amb escreix” les tasques de manteniment a les
escoles amb una inversió de més de 300 milions d’euros des del 2015 a través del Consorci
d’Educació de Barcelona, “sovint anant més enllà del que tocaria”. Aquest organisme ha
posat en marxa un pla de transició energètica que ara, considera, cal reforçar davant de
l’emergència climàtica: “Tot fa preveure que els propers cursos pot ser pitjor si no hi
posem remei”.

https://beteve.cat/basics/carta-ada-colau-generalitat-climatitzar-escoles-onades-calor/
https://beteve.cat/basics/entrevista-ada-colau-candidata-bcomu-eleccions-municipals-febrer-2023/
https://beteve.cat/basics/
https://beteve.cat/basics/entrevista-ada-colau-candidata-bcomu-eleccions-municipals-febrer-2023/
https://beteve.cat/societat/40-escoles-instituts-ciutat-superen-30-graus-curs-2021-2022/
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Quasi 30 milions d'euros per portar la
robòtica a totes les aules de Catalunya
Matèries que, fins fa no res, no formaven part dels plans educatius com ara la programació o la
robòtica han d'incorporar-se obligadament al bagatge amb el qual nens i joves hauran
d'enfrontar-se a una societat cada cop més competitiva i canviant a on serà imprescindible la
formació continuada per a poder formar part del mercat laboral. Així, i per millorar les condicions
amb les quals els alumnes catalans acabaran l'etapa obligatòria de la seva educació, el Consell
Executiu del Govern de la Generalitat ha autoritzat el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació (CTTI) a licitar un contracte per subministrar equipament de
robòtica a les diferents aules dels centres educatius del Departament d’Educació, per un valor
estimat de 29.164.431 euros.

 

Un catàleg per triar

Aquest equipament de robòtica i computació arribarà a tots els centres educatius que gestiona
el Servei d’Educació de Catalunya i seran els equips dels centres els qui podran triar els
dispositius que considerin han d'incorporar d’entre un catàleg. D'aquesta manera, s'intenta
assolir l’objectiu d’ajustar-se al màxim a les necessitats de cada centre i garantir experiències
educatives amb aquest equipament a tot l’alumnat.

La licitació compta amb un servei de postvenda i garantia que inclou formació instrumental per
als centres i docents que ho vulguin. Les mentories digitals acompanyaran també els centres per
incorporar aquest equipament en les pràctiques d’aprenentatge.

Estratègia d'Impuls Digital

Aquesta inversió forma part de l’Estratègia d’Impuls Digital i STEAM presentada pel
Departament d’Educació el passat mes novembre de 2022, amb la voluntat de millorar l’equitat
del sistema. Amb la inversió, es dotarà els centres educatius d’equipament de robòtica específic
i, al mateix temps, es capacitarà digitalment el personal docent, amb una inversió global ( tota la
estratègia) de gairebé 200 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation, uns
fons finalistes que només es poden dedicar a mesures d’aquest àmbit.

https://www.elnacional.cat/ca/tecnologia/quasi-30-milions-euros-portar-robotica-aules-catalunya_971862_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/tecnologia/millor-que-ajudes-tecnologia-i-formacio-per-saber-utilitzar-la_954918_102.html
https://ctti.gencat.cat/
https://www.elnacional.cat/ca/economia/robotica-futur-no-sera-per-sort-pelicules_777690_102.html
https://projectes.xtec.cat/edc/estrategia-dimpuls-digital-i-steam/
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REUS

Sergi Peralta Moreno

Som futur. El lema d’ERC per als 
comicis del 28 de maig no deixa 
espai per a equívocs i és ben pre-
sent en els ideals de la seva alcal-
dable, Noemí Llauradó. Presenta 
un projecte continuista, de voler 
construir sobre uns fonaments 
que considera que són sòlids. 
«Durant aquest mandat, hem 
vist una transformació a Reus 
que no s’ha aturat.  Hem posat 
les bases. Ja es comença a veure 
la ciutat del futur», analitzava 
ahir des de l’escenari del Teatre 
Bartrina. La feina, però, no s’ha 
acabat. «Jo vull liderar la culmi-
nació d’aquesta transformació i 
ho vull fer des de l’alcaldia de la 
meva ciutat», afirmava la vice-
alcaldessa, instants previs a ser 
rebuda per una ovació que no va 
deixar sentir el final del discurs.

El fet de mantenir els actuals 
regidors republicans en el seu 
equip, com a primers números 
de la llista electoral, ja era senyal 
que la voluntat no era trencar 
amb el passat. Noemí Llauradó 
no està sola i, ahir, tampoc ho 
estava. Daniel Recasens, Marina 
Berasategui, Montserrat Flores, 
Carles Prats i Òscar Subirats la 
van acompanyar cap al micròfon. 
Quan va anunciar que mantin-
dria intacte el seu equip, va asse-
nyalar la confiança com a factor 
prioritari. Malgrat la pandèmia, 
la guerra d’Ucraïna i la inflació, 
el treball no s’ha aturat. Reus no 

ha frenat. I, ara, «està a punt de 
liderar la ciutat del futur i ser un 
dels motors del sistema metro-
polità del Camp de Tarragona», 
expressà la candidata.

El futur continuava sent pre-
sent en la conferència. «Se’l 
repta, no se’l tem», assenyalava 
Llauradó. Va prometre que tre-
ballarà per un Reus «més verd, 
més sostenible, més connectat, 
més proper a la gent, més amable 
amb les persones, més pròsper 
i que no deixarà ningú enrere». 
Per fer-ho, s’ha de promoure que 
la ciutat sigui «més igualitària», 

perquè «les societats amb més 
desigualtats són les més insegu-
res». Va proposar impulsar un 
pla director per dotar el cos de 
seguretat de noves tecnologies 
i transformar-lo en «una poli-
cia del segle XXI», però també 
lluitar per garantir l'equitat en 
àmbits com l’ocupació i el dret 
a l’habitatge. Va remarcar la ne-
cessitat de disposar de més habi-

tatges públics i de lloguer social: 
la Hispània, el barri del Carme, el 
Carrilet. Perquè els joves puguin 
quedar-se a Reus i no haver d’in-
vertir més d’un 30% dels seus 
ingressos a pagar el lloguer.

Igualtat també per l’accés a 
l’administració, simplificant 
els tràmits. «Hem de superar la 
smart city i convertir-la en una 
easy city , una ciutat senzilla, que 
ho posi tot fàcil. Ja són prou com-
plexes les realitats en el nostre 
dia a dia», comentà Llauradó. 

La candidata d’ERC va subrat-
llar que s’ha de fer el possible per 
potenciar la indústria, un sec-
tor que «genera molts llocs de 
treball estables, de valor afegit i 
ben retribuïts», així com apos-
tar «amb més determinació» per 
la ciberseguretat i les energies 
renovables. En aquesta línia, va 
assenyalar que és necessari que 
Reus Energia experimenti «una 
reorientació a mitjà termini» i 
«anar més enllà» per acabar be-
neficiant el consum de les famí-
lies. «Hem de fer una evolució 
per passar d’un model industrial, 
d’autoconsum, compartit, a un 
model social, públic i comunita-
ri», va reblar.

Crear més zones verdes, tenir 
una estació regeneradora d’ai-
gua, experimentar amb el model 
de cohousing senior perquè la 
gent gran comparteixi habitatge i 
defensar l’escola pública van ser 
altres de les apostes de Llauradó.

Proposa reorientar Reus 
Energia perquè sigui un 
model que beneficiï el 
consum familiar

POLÍTICA MUNICIPAL

Llauradó: «Reus està a punt per ser 
el motor del Camp de Tarragona»
La candidata d’ERC afirma que s’han establert les «bases per a la transformació de la ciutat» i vol culminar-la des de l’alcaldia

GERARD MARTÍ

L'escenari del Teatre Bartrina va ser el lloc escollit per pronunciar la 'conferència de ciutat'.

Cs proposa que 
s'instal·lin maquetes 
al costat dels 
monuments i estàtues

El grup municipal de Ciuta-
dans (Cs) proposarà al consell 
plenari del divendres la plena 
accessibilitat universal als es-
pais públics «perquè tota per-
sona, independentment de la 
seva discapacitat, pugui acce-
dir a qualsevol lloc o dur a ter-
me qualsevol activitat», en pa-
raules de la portaveu taronja, 
Débora García. En concret, la 
moció presentada per Cs plan-
teja que l'Ajuntament instal·li 
maquetes tiflològiques perquè 
les persones amb discapacitat 
visual puguin, mitjançant el 
tacte, conèixer la forma del 
relleu dels monuments i es-
tàtues més importants de la 
ciutat, de manera que es facin 
una idea de com són. García 
va explicar que, al costat de la 
maqueta, «es col·locaria una 
placa en braille perquè puguin 
llegir la informació sobre el 
monument o estàtua, accedint 
així al patrimoni cultural». 
D'altra banda, Cs ha presentat 
una pregunta relativa a l'estu-
di que «hauria d'haver efectu-
at l'Ajuntament» arran d'una 
moció aprovada dels taronges 
per quantificar el nombre de 
persones celíaques empadro-
nades a la ciutat. Redacció

Reus en Moviment 
demana que 
s'incrementi la 
subvenció a l'OME

La plataforma Reus en Mo-
viment proposa millorar el 
funcionament i el servei que 
ofereix l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), amb 
l’objectiu d’adequar-la «a 
les necessitats de la ciutada-
nia d’un municipi de més de 
100.000 habitants». Tal com 
recorda el portaveu, David 
Vidal, en aquests moments 
l’OME atén les famílies amb 
cita prèvia, amb un nombre li-
mitat d’hores al matí, i disposa 
de poques persones treballa-
dores dedicades a atendre el 
servei. En aquest sentit, recla-
ma més compromís del Govern 
de la Generalitat per ampliar 
la subvenció de 30.000 euros 
que atorga a l’Ajuntament de 
Reus: «Aquesta quantitat és 
clarament insuficient per po-
der donar dignament l’atenció 
que es mereixen el conjunt de 
les famílies de Reus», conclou 
Vidal. Davant el tancament 
d'una línia d'I3, l'agrupació 
també reclama més capacitat 
de decisió de l’Ajuntament 
en matèria educativa, perquè 
el mapa escolar respongui de 
manera «més equitativa i jus-
ta» a les reclamacions de la 
ciutadania. Redacció

Sergi Peralta Moreno

El Departament d’Educació no 
tancarà, finalment, una de les 
línies d’I3 de l’escola La Vitxeta, 
com havia anunciat prèviament. 
Fonts del Departament asse-
nyalen que el canvi de decisió 
s’ha pres atenent a «criteris tèc-
nics». Això no obstant, continua 
ferma la intenció de reduir el 
nombre de grups d’I3 del cen-
tre Sant Bernat Calvó que, si no 
canvien les coses, es quedarà 
amb només una línia.

La baixa natalitat i la lluita 
contra la segregació van ser els 
motius que va esgrimir Educa-
ció per argumentar el tanca-
ment de les dues línies. Amb 
tot, l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMiPA) de La Vit-

xeta no va tardar a coordinar-se 
per evitar que, a la llarga, això 
pugui derivar en la clausura de 
l’escola. El secretari de l’AMi-
PA, Jacob Pellisa, va detallar a 
Diari Més que havien comen-
çat a recollir signatures, que te-
nien previst presentar-se a les 
jornades informatives sobre la 
preinscripció a I3 per reclamar 
explicacions i que havien iniciat 
una campanya de difusió a les 
xarxes socials de la jornada de 
portes obertes del dia 28 de fe-
brer perquè la població s’animi 
a conèixer el centre i demostri 
«que hi ha ganes d’escola públi-
ca i de Vitxeta».

L’Escola La Vitxeta ja va viu-
re 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 or-
ganitzar mobilitzacions fins que 
Educació es va comprometre a 
mantenir els dos grups si s’arri-
bava a un mínim de preinscrip-
cions. La xifra es va assolir.

La directora de l’escola La 
Vitxeta, Maria Horra, va su-
bratllar 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. En 
aquest escenari, va assegurar 
que s’havien reunit la vintena 
d’escoles públiques de Reus i 
que havien demanat reunir-se 
amb el director dels serveis ter-
ritorials d’Educació.

Educació fa marxa enrere i no 
tancarà una línia d’I3 a La Vitxeta

EDUCACIÓ

Això no obstant, manté la decisió de reduir els grups a Sant Bernat Calvó

RECONEIXEMENT

L'alcalde, Carles Pellicer, va presidir ahir l'acte de descoberta del 
quadre del filòleg Joaquim Mallafrè a la galeria de fills il·lustres 
del palau municipal. El retrat és obra de Miquel Salvador. Com-
promès amb la cultura, Mallafrè ha estat vinculat amb el Centre 
de Lectura, l'Institut Gaudí, l'IEC i la URV. Redacció

Descobert el retrat de Joaquim Mallafrè

AJ. REUS
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Escoles-Portes obertes

n Educar de manera integral i  
ajudar als alumnes a ser qui són. 
Aquest són alguns dels pilars que 
fonamenten el model educatiu 
dels Maristes de Girona que 
aquests dies també ofereix un 
programa de portes obertes de 
cara a les famílies interessades a 
inscriure els seus fills i filles. La 
persona sempre ha esdevingut un 
dels eixos centrals i l’essència del 
programa pedagògic.  

L’educació de manera integral 
inclou les habilitats cognitives, la 
salut física i la salut emocional. 
Per ajudar als alumnes a ser pre-
cisament qui són es busca donar-
los les pautes per aprendre a co-
nèixer, aprendre a conviure, 
aprendre a ser i aprendre a fer. 
D’acord amb aquests eixos el mo-
del ofereix les línies per educar a 
ser crític, a actuar de manera au-
tònoma, a saber pensar, a ser resi-
lient i positiu i positiva, a ser emo-
cionalment intel·ligent i actuar 
amb consciència i, tot plegat, amb 
valors que humanitzen. A més, 
s’ensenyarà a actuar de manera 
respectuosa per ser una persona 
servicial i empàtica i, a la vegada, 
aprendre dels errors, ser creatiu i 
desenvolupar-se amb sentit ètic i 
responsable. 

El programa educatiu 
Tots aquests eixos queden re-

flectits en el seu programa educa-
tiu que les famílies interessades a  
inscriure els seus fills poden con-
sultar en el col·legi o acollint-se al 
programa de visites presencials 
que es torna a portar a terme. Ma-
ristes disposa d’un model peda-
gògic propi de qualitat. En l’etapa 
infantil, la metodologia troncal es 
basa en l’aprenentatge a través del 

joc i l’experimentació i adquirir 
hàbits, relacions socials, llenguat-
ge oral i escrit i el llenguatge ma-
temàtic, entre d’altres. Pel que fa 
a l’etapa de primària es treballen 
espais vitals d’aprenentatge per 
fomentar el gust per la lectura o el 
treball de matemàtiques. També 
es porta a terme el que s’anome-
nen tardes actives amb 4 hores de 
gestió autònoma que permeten 
englobar aprenentatges vinculats 
amb «el currículum però en for-
mat més manipulatiu, interdisci-
plinar i vivencial», segons s’expli-
ca des de l’escola. A més, s’oferei-
xen als alumnes instruments en 
l’aprenentatge de la lectoescrip-
tura i el càlcul.   

Projecte de salut i esport 
També són eixos destacats el 

seu projecte de salut i esport per 
fomentar la salut per via de l’es-
port. Maristes de Girona està do-
tat de destacats equipaments es-
portius per a diferents pràctiques 
i disciplines. També és una esco-
la plurilingüe fent matèries en 
llengua anglesa, francès i ale-
many i intercanvis. El lleure tam-
bé ocupa l’activitat educativa amb 
sortides, excursions i algunes es-
tades en equipaments de la co-
munitat marista.  

En aquest sentit, des del centre 
s’explica que «creiem en la com-
binació entre les metodologies 
d’ensenyament tradicionals i les 
més innovadores com a garantia 
d’èxit acadèmic. Aprofitem el que 
considerem el millor de la peda-
gogia que hem anat madurant 
durant els nostres anys d’història 
i ens actualitzem contínuament 
per aprofitar les noves tendènci-
es educatives. És per això que les 
classes magistrals conviuen amb 
el desenvolupament de projectes, 
l’experimentació, el contacte amb 
la natura, l’aprenentatge virtual i 
les vivències exteriors com colò-
nies, convivències, sortides...». 

Per conèixer aquest i molts 
més detalls les famílies interessa-
des es poden inscriure en el pro-
grama de visites que s’ha organit-
zat.

DAVID CÉSPEDES. GIRONA

El model educatiu combina la metodologia 
de l’ensenyament tradicional i l’innovador

Maristes vol 
educar de 
manera 
integral 

El centre té també com 
a eixos destacats la 
formació de l’alumne    
en la salut i la                    
pràctica esportiva

Exterior i entrada del col·legi Maristes de Girona. MARC MARTÍ

Portes obertes
C o n t a c t a ' n s !

girona.maristes.cat · 972 23 22 11
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Los alumnos andaluces de 
Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) y Ba-
chillerato tendrá a partir del 
próximo curso más horas de 
Matemáticas, Lengua y pri-
mera Lengua Extranjera, ade-
más de un mínimo diario de 
lectura obligatoria, nuevos 
contenidos y, pese a lo estipu-
lado por la ley estatal Lomloe, 
notas numéricas. 

Así lo explicó ayer la conse-
jera de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional de la 
Junta, Patricia del Pozo, que 
detalló la propuesta del nue-
vo currículo educativo que en-
trará en vigor en el curso 2023-
2024, y que actualmente se 
encuentra en la «última fase 
de tramitación», de forma que 
«los cuatro decretos estarán 
en mayo». 

La Junta mantendrá las no-
tas numéricas en los boletines 
informativos de Primaria y 
ESO para las familias y los 
alumnos, un recurso que la ley 
estatal había suprimido. «Los 
padres tienen que saber si su 
hijo tiene un 4 o un 9» y, ade-
más, así «se puede detectar 
si hay algún problema», seña-

ló la consejera. Del Pozo des-
tacó la importancia de que 
«Andalucía tenga en el ADN 
de su sistema educativo la cul-
tura del esfuerzo», ya que «re-
bajar la exigencia traslada un 
mensaje profundamente ne-
gativo al alumnado, que le lle-
va a la confusión y finalmen-
te a la frustración, porque más 
pronto que tarde tendrán difi-
cultades y les van a faltar he-
rramientas para superarlas». 

En cuanto a la inclusión de 
nuevos contenidos y mate-
rias, el alumnado de 6.º de Pri-
maria estudiará en la asigna-
tura obligatoria de Valores Cí-
vicos y Éticos la Constitución 
española de 1978; derechos y 
deberes reconocidos a los es-
pañoles; el terrorismo de ETA; 
el estado de bienestar; el res-
peto a los bienes públicos; el 
Estado de derecho como ga-
rantía para la democracia; y la 
libertad. 

También el currículo de la 
ESO incluye nuevos conteni-
dos. En 1.º será obligatoria la 
segunda Lengua Extranjera; 
en 2.º se incorporará el Taller 
de Educación Plástica, que 
impartirán los docentes espe-
cialistas de Dibujo; los estu-
diantes de 3.º podrán elegir 

como optativas las nuevas 
asignaturas Cultura del Fla-
menco, que podrán impartir 
los profesores con atribucio-
nes docentes en Música, o Fi-
losofía y Argumentación. Y, 
por último, tanto en la asigna-
tura Valores Cívicos de 2.º co-
mo en Geografía e Historia de 
4.º (ambas obligatorias) se en-
señarán contenidos específi-
cos vinculados a los principios 
democráticos, el Imperio es-
pañol, la historia de la Transi-
ción, la Constitución, la Me-
moria Democrática, el terro-
rismo de ETA y la comunidad 
de Andalucía. 

En Bachillerato, la nueva 
asignatura optativa de Edu-
cación para la convivencia 
democrática tratará conteni-
dos como la violencia y el te-
rrorismo de ETA; y en His-
toria de España de 2.º (obliga-
toria), la transición política 
española como modelo de 
éxito social, concordia y con-
senso. En esta etapa, habrá 
una optativa menos con el fin 
de reforzar las materias co-
munes y evitar la dispersión 
curricular para centrar los es-
fuerzos en la preparación de 
la Selectividad. 
Refuerzos 
La nueva estructura curricu-
lar refuerza las cargas horarias 
de las asignaturas instrumen-
tales, Matemáticas, Lengua y 
primera Lengua Extranjera, 
de forma que, al acabar el cur-
so, un alumno de Bachille-
rato tenga, como mínimo, 298 

horas más de estas materias 
(123 de Lengua, 105 de Mate-
máticas y 70 de primera Len-
gua Extranjera). Solo en la eta-
pa obligatoria, supone que los 

estudiantes habrán cursado al 
menos un 7,2% más de horas 
de Matemáticas y un 6% más 
de Lengua. 

Los centros educativos, den-
tro de su autonomía, podrán 
aumentar más horas en esas 
asignaturas, hasta llegar a un 
incremento de 543 horas en-
tre Primaria y Bachillerato y 
de 470 al acabar la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). 
Así, Del Pozo resaltó que An-
dalucía se va a situar entre las 
comunidades españolas que 
más horas de Matemáticas y 
Lengua imparten en la ense-
ñanza obligatoria. 

La consejera detalló también 
que los alumnos tendrán 2,5 
horas semanales de lectura 
obligatoria con carácter trans-
versal en las áreas que el cen-
tro determine y organice con 
actividades diseñadas para su 
fomento. Esto se traduce en 
las etapas obligatorias en un 
tiempo no inferior a 30 minu-
tos diarios de lectura planifi-
cada, con 875 horas en total.  

«La lectura se convierte en la 
columna vertebral desde pri-
mero de Primaria hasta cuar-
to de la ESO. El no obtener los 
resultados escolares que que-
remos tiene su origen en la fal-
ta de comprensión lectora. No 
se lee lo suficiente, nuestros 
estudiantes tardan mucho 
más en adquirir conocimien-
to porque muchas veces nece-
sitan leer una y otra vez lo que 
están leyendo», afirmó la con-
sejera Del Pozo. �

La Policía Nacional y Local de 
Sevilla, junto a la Inspección 
de Trabajo, llevaron a cabo el 
28 de enero una intervención 
en la zona de ocio nocturno de 
Nuevo Torneo, tras recibir nu-
merosas denuncias por inci-
dentes graves. Entre ellos, el 
que se produjo entre los por-
teros de una de las discote-
cas de la zona y un cliente, re-
cibiendo este último una bru-
tal paliza que casi le causa la 
muerte, motivo por el que los 
agentes detuvieron a cuatro 
personas; y otras dos reyer-
tas entre clientes, en las que 
una de las personas agredidas 
estuvo a punto de morir por 
las puñaladas que recibió en 
el costado y la espalda con un 
arma blanca.  

Como resultado de la opera-
ción, han sido detenidas ocho 
personas –aunque la Policía no 
descarta más arrestos–, identi-
ficadas otras 153 e intervenidas 
seis armas blancas. Además, se 
han abierto 14 expedientes or-
dinarios de expulsión de ciuda-
danos en situación irregular y 
otros 14 por incumplimiento 
de la normativa laboral, como 
no dar de alta a los trabajado-
res, contratar a extranjeros en 
situación irregular y emplear a 
una persona que estaba al mis-
mo tiempo cobrando la presta-
ción por desempleo. 

Además, los agentes precin-
taron dos discotecas por tener 
las salidas de emergencias 
ocultas y bloqueadas y por per-
mitir el consumo de cachim-
bas a menores. � 20MINUTOS

Detenidas ocho 
personas por 
graves reyertas 
en discotecas de 
Nuevo Torneo

Evaluación 
y titulación 
���  La Junta mantendrá 
el próximo curso para la 
promoción y titulación de 
los alumnos la necesidad 
de alcanzar, si no hay con-
senso, una mayoría de dos 
tercios en las decisiones del 
equipo docente. En caso de 
tres asignaturas suspensas 
o más, los equipos tendrán 
en cuenta de forma conjun-
ta la evolución positiva en 
todas las actividades de 
evaluación y que el alum-
no, en la aplicación de me-
didas de apoyo, participe 
con implicación y esfuerzo 
positivo en las actividades.

Las consultas de acogida, que 
se empezaron a implantar en 
los centros de salud de Anda-
lucía a principios de 2021, se 
han revelado como un «mode-
lo de éxito que descarga al mé-
dico de trabajo», en palabras 
de la consejera de Salud, Cata-
lina García. Y anunció que, 
por esta razón, su departa-
mento prevé extenderlas a to-
dos los centros de Atención 
Primaria a lo largo de este año.  

Así lo explicó ayer la titular 
del ramo en comisión parla-
mentaria, donde detalló que 
a día de hoy este servicio es-
tá operativo en 990 de los 
1.516 centros de la comuni-
dad, con un nivel de implan-
tación del 99% en los centros 

de salud y del 53% en los con-
sultorios. Desde el 1 de ene-
ro de 2022 hasta el 31 de ene-
ro de 2023, las consultas de 
acogida –en las que personal 
de Enfermería atiende a los 
pacientes que acuden al cen-
tro de salud sin cita previa sin 
una patología grave– han rea-
lizado 1.746.282 asistencias a 
1.234.902 pacientes. El índice 
de resolución fue del 55,11%, 
es decir, que más de la mitad 
de las consultas se han resuel-
to sin necesidad de tener que 
derivar al médico de familia o 
a otro profesional. 

De media, cada distrito sani-
tario ha registrado 40.130 con-
sultas con un a media de pa-
cientes atendidos de 27.350.  

Los motivos principales de 
estas consultas han sido la co-
vid (19.611); malestar general 
(13.500); molestias oculares 
(12.942); mareos (11.917); pro-
blemas en los oídos (10.292); 
molestias en el pecho (6.561); 
heridas (5.249); caídas (4.500); 
catarros (2.459); y odontalgia 
(1.657). Actualmente, los en-
fermeros están habilitados pa-
ra atender en estas consultas 
hasta 18 patologías, que han 
sido consensuadas con socie-
dades científicas y profesiona-
les de referencia. Pero la Jun-
ta se ha marcado también pa-
ra este año el objetivo de 
incrementar el índice de reso-
lución de casos incorporando 
nuevos protocolos.  

Igualmente, la Consejería de 
Salud valorará los motivos de 
consulta que están siendo pre-
valentes y si existe un mal uso 
de este protocolo; así como in-
corporar estas consultas en los 
servicios de Urgencias de 
Atención Primaria  o en las zo-
nas de difícil cobertura. 

La consejera se refirió tam-
bién a las 411 enfermeras esco-
lares con las que se inició es-
te curso, que han realizado 
10.811 sesiones con más de 
290.000 estudiantes. Entre 
sus tareas está la coordinación 
en parte de la vacunación se-
gún tramos de edad. Así, a 1 de 
enero de 2023 se había alcan-
zado una cobertura del 80,9% 
en la vacunación contra la me-
ningitis entre los jóvenes de 12 
a 20 años; y del 90,9% en 
alumnos con al menos una 
dosis de la vacuna contra el 
VPH, centrada en adolescen-
tes de 12 a 18 años. � B. R.

El SAS ampliará a todos los centros 
de salud la consulta de acogida

E DUCAC I Ó N

Los alumnos estudiarán el terrorismo 
de ETA y tendrán notas numéricas
EL CURRÍCULO del 
curso 2023-2024 que 
prepara la Junta 
incluye asignaturas  
y contenidos nuevos 

SE REFORZARÁN las 
materias de Lengua y 
Matemáticas y habrá 
media hora al día de 
lectura obligatoria

Las Fiestas de Primavera ya tienen cartel 
La modelo sevillana Eva González protagoniza, con traje de 
flamenca y mantilla, el cartel de las Fiestas de Primavera de 2023, 
obra del artista extremeño, afincado en Sevilla, José Tomás Pé-
rez Indiano. En la obra se observan detalles como nazarenos 
del Gran Poder y San Benito y la portada de la Feria. FOTO: AYTO
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Filtres contra plaguicides eviten talls 
de subministrament a les Garrigues.
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Torrebesses divulga la pedra seca  
per atreure visitants.
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R.R. /REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Una trentena d’alum-
nes de l’institut de secundària 
d’Aran reben classes de llatí 
i grec a distància, a través de 
l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC), perquè no tenen profes-
sor de llengües clàssiques des 
de l’inici del curs i no hi ha cap 
suplent disponible. Així ho van 
explicar ahir fonts d’aquest cen-
tre de Vielha, que van apuntar 
que aquesta és la situació d’una 
vintena d’alumnes de primer 
de Batxillerat i una desena de 
segon, que aquest any se sot-
metran a les proves d’accés a la 
universitat (PAU).

Aquests estudiants passen 
al centre les hores lectives que 
corresponen a les assignatures 
de llatí i grec i allà segueixen el 
curs i fan treballs de l’IOC, amb 
l’ajuda d’un professor especi-
alitzat en ciències socials, que 
Educació ha assignat a l’institut 
com a reforç per als estudiants 
de llengües clàssiques. Aquesta 
és la primera vegada que l’ins-
titut d’Aran recorre a l’Institut 
Obert de Catalunya per suplir la 
falta de professorat presencial. 
El centre també fa dos mesos 
que no té professora de francès 
i no hi ha ningú cobreixi aquesta 
vacant, malgrat que en aquest 
cas s’espera que la docent es 
reincorpori en els pròxims dies 
al seu lloc. També el curs passat 
van passar dos mesos sense el 
professor que imparteix aquesta 
assignatura.

La directora de l’institut, Car-
me Roy, va apuntar que especi-
alitats com llengües clàssiques i 

Llatí i grec a distància per als alumnes  
de l’institut d’Aran al no tenir professor
Una trentena d’estudiants de Batxillerat cursen aquestes assignatures a través de l’Institut Obert de 
Catalunya || El centre passa dos mesos sense docent de francès, cosa que ja va succeir l’any passat

EDUCACIÓ PERSONAL

francès solen ser especialment 
difícils de cobrir, ja que hi ha 
pocs aspirants qualificats per 
impartir aquestes assignatures 
en la borsa de treball. També va 
apuntar que gran part dels que 
sí que reuneixen els requisits per 
impartir aquestes assignatures 
perceben Aran com una desti-
nació massa allunyada del seu 
lloc de residència.

A aquests factors se suma un 

desavantatge addicional en el 
cas d’Aran: l’alt preu dels habi-
tatges, i fins i tot la dificultat per 
trobar un pis de lloguer per me-
sos, davant de l’auge dels apar-
taments d’ús turístics. Aquesta 
dificultat s’accentua encara més 
a l’hivern, en plena temporada 
d’esquí. Aquesta situació obli-
ga desenes de treballadors de 
temporada del sector turístic a 
la Val a allotjar-se en caravanes.

Les dificultats de l’institut 
d’Aran, l’únic centre de secun-
dària de la Val, s’han donat tam-
bé a l’Antoni Torroja de Cerve-
ra, sense docents per impartir 
matemàtiques, ni tampoc ale-
many ni religió. Fonts sindicals 
van apuntar que, si bé en ocasi-
ons hi ha problemes per cobrir 
baixes de docents en algunes 
especialitats, és inusual que 
passin setmanes sense substitut.

A l’espera d’un 
suplent per a 
l’Antoni Torroja
n L’institut Antoni Torro-
ja de Cervera està a l’espe-
ra del nomenament avui 
de professors interins per 
cobrir vacants, per com-
provar si hi ha candidat 
per fer matemàtiques al 
centre i es pugui incorpo-
rar a les classes la setmana 
que ve. Sense professor 
des del gener en aquesta 
assignatura, les famílies 
d’alumnes van decidir 
contractar-ne un, però 
Educació ho va vetar al 
contravenir la normativa.

Pares d’Artesa  
no descarten 
mobilitzacions
n Diverses famílies de 
l’escola Els Planells d’Ar-
tesa de Segre no descarten 
mobilitzacions de protesta 
pel retorn al centre d’un 
professor polèmic. Van 
avançar que s’han de reu-
nir amb la direcció de l’es-
cola, l’AFA i el Consell Es-
colar per decidir què fer. 
Van dir a Educació que 
ha provocat “malestar” 
al centre el fet de reincor-
porar el docent, que ahir 
va assistir al col·legi sense 
fer classes.

LES CLAUS

Sindicats
z  Diverses fonts sindicals van 
coincidir a l’explicar que en oca-
sions hi ha problemes per cobrir 
la substitució de docents d’algu-
nes especialitats, però van pun-
tualitzar que és excepcional que 
aquesta situació es prolongui 
durant diverses setmanes. De  
tota manera, van instar Educació 
a evitar casos com els de l’insti-
tut Antoni Torroja de Cervera i el 
d’Aran i van assenyalar que de-
manaran explicacions en la pròxi-
ma reunió de la junta de personal 
amb el delegat de la conselleria a 
Lleida.

Precedents a Lleida
z El mes de desembre passat hi va 
haver problemes per cobrir tres 
places de professors de català en 
instituts de Lleida per falta d’ins-
crits en la borsa de treball. També 
va succeir el mateix amb diverses 
especialitats de formació profes-
sional, on aquesta situació és re-
current des de fa anys.

Imatge recent de l’institut de secundària de Vielha.

M. CODINAS

Foment a la lectura
z El Ministeri de Cultura oferirà 
activitats per a l’animació lectora 
en els instituts d’Alpicat i el Mà-
rius Torres de Lleida, i uns altres 
quatre projectes a Catalunya.

Obres al col·legi Garona
z Vielha millorarà el pati de pri-
mària de l’Escòla Garona amb la 
construcció d’un camp de futbol 
7 i una pista de bàsquet, i una in-
versió de 195.000 euros.

Adjudiquen a Airhoster  
un nou hangar a Alguaire

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

E.F.
❘ LLEIDA ❘ Aeroports Públics de 
Catalunya ha adjudicat un nou 
hangar de 1.944 metres qua-
drats a Alguaire a l’empresa 
Airhoster, titular de l’àrea d’es-
tacionament privada d’avions 
de l’aeroport lleidatà. L’adjudi-
cació és per un import total de 
1.234 euros al mes, a més d’un 
30 per cent del volum anual de 
negoci per un període de deu 
anys. L’hangar tindrà una planta 
i ocuparà una superfície míni-

ma de 1.600 metres quadrats. 
Aquesta actuació s’emmarca en 
l’estratègia de la Generalitat de 
Catalunya per fomentar usos 
industrials i de formació rela-
cionats amb el sector aeronàu-
tic a Alguaire. Val a recordar  
que l’empresa Airhoster i l’aca-
dèmia de pilots lituana BAA 
Training es van adjudicar l’any 
passat els primers espais per 
a hangars que Aeroports va 
treure a concurs a l’aeroport 
lleidatà.

Balaguer demana al Govern que ampliï 
el pont de Sant Miquel i que li cedeixi

MUNICIPIS PROJECTES

❘ BALAGUER ❘ La Paeria de Bala-
guer demana a la Generalitat 
que ampliï el pont de Sant Mi-
quel i el carrer Urgell, al tram 
urbà de la C-12 i que enllaça 
amb la carretera d’Àger. Pren-
tén així millorar la seguretat 
tant per als vianants com el 
trànsit rodat. Fer-ho suposa-
ria una inversió de 850.000 
euros i la Paeria espera que la 
Generalitat executi aquestes 
obres i que després transferei-
xi el pont a l’ajuntament. La 

Paeria va sol·licitar un informe 
per valorar totes les opcions 
possibles per guanyar segure-
tat en aquesta infraestructura. 
Aquestes passen per suprimir 
les voreres, construir voladis-
sos o convertir el pont en una 
via de sentit únic. L’informe 
avala construir dos voladissos, 
un en cada costat del pont, que 
permetin alhora ampliar les 
voreres. Per al primer edil, les 
obres abans del seu traspàs les 
hauria d’abordar i costejar la 

Generalitat de Catalunya, o bé 
entre ambdós administracions. 
En l’actualitat, el pont de Sant 
Miquel té dos voreres estretes 
i s’han instal·lat tanques de se-
guretat en substitució de les 
que ja hi havia anteriorment. 
Ho va fer després de diverses 
queixes veïnals i accidents que 
provocaven, ja que la calçada 
és molt estreta per al pas de 
dos vehicles. La Paeria hi ha-
via comptabilitzat fins a 28 
accidents.
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Pirineus

Una manifestació per fomentar 
el civisme. Aquesta ha estat la 
decisió presa pels membres del 
Consell Municipal d’Infants 
de la Seu d’Urgell que, com el 
d’adolescents, va celebrar ahir la 
primera sessió de l’any. Una tro-
bada de l’òrgan participatiu que 
no s’havia pogut dur a terme en 
els dos últims anys i que així re-
prenia la normalitat, presidida 
per l’alcalde, Francesc Viaplana. 
Divuit alumnes de primària van 
formar part del plenari infantil, 
mentre que catorze van confor-
mar el de joves.  Aquests, per la 
seva banda, van posar l’accent 
en la necessitat d’una trobada 
esportiva escolar. 

Els membres del Consell Mu-
nicipal d’Infants van acordar 
per unanimitat organitzar una 
manifestació per fomentar el 
civisme a la Seu d’Urgell.  En les 
tres properes sessions de treball 
es concentraran en la prepara-
ció d’aquesta manifestació pels 
carrers de la ciutat, ocupant-se 
de fer-ne difusió, dels lemes, 
cartells, convocatòria, recorre-
gut i les altres tasques necessà-
ries per dur a terme l’acció. 

Per la seva part, en el ple 
del Consell Municipal d’Ado-
lescents, de les tres propostes 
presentades, van optar per or-

ganitzar una jornada d’activi-
tats esportives en horari lectiu, 
adreçada a tot l’alumnat dels 
tres centres de secundària i de 
la UEC. També ells prepararan 
durant les dues properes ses-
sions de treball l’organització 
d’aquesta jornada esportiva, 
que requereix accions com la re-
serva d’espai, triar les activitats 
a dur a terme, fer-ne difusió, 
entre d’altres. 

D’altra banda, com és ha-
bitual en aquestes sessions, 
també van fer arribar a l’equip 

de govern municipal peticions i 
preguntes. Concretament, van 
traslladar a Viaplana i el seu 
equip –la regidora d’Infància 
i d’Educació, Núria Tomàs;  el 
regidor de Joventut i Innova-
ció Tecnològica, Joan Llobera; 
la tinent d’alcalde d’Atenció a 
les Persones, Marian Lamolla, 
i la síndica municipal de greu-
ges, Anna Martí– qüestions 
com  millorar l’espai públic de la 
ciutat (neteja i manteniment), 
augmentar la vigilància polici-
al, control de gossos perillosos, 

vetllar per la seguretat viària, 
arranjar el pac infantil de Cas-
tellciutat, entre d’altres.

més activitats lúdiques
També van sortir a la palestra 
propostes com l’organització de 
més activitats lúdiques adreça-
des al públic infantil i adoles-
cent, la construcció d’un teatre 
municipal,  que el Parc de Nadal 
torni al pavelló poliesportiu, or-
ganitzar visites guiades a l’edi-
fici de l’Ajuntament, readaptar 
l’horari escolar per fer jornada 

intensiva, més i millors trans-
ports per als pobles o la creació 
d’un espai jove.  

El consell municipal d’infants 
està format per un total de 18 
alumnes d’educació primària: 
2 alumnes de 6è de l’Escola La 
Valira; 1 alumne de cinquè i 3 de  
sisè de l’Escola Castell-Ciutat; 2 
alumnes de 5è i 2 alumnes de 6è 
de l’Escola Pau Claris; 2 alum-

nes de 5è i 2 alumnes de 6è de 
l’Escola Albert Vives; i 2 alum-
nes de 5è i 2 alumnes de 6è del 
Col·legi La Salle.

Pel que fa a la composició 
del Consell Municipal d’Adoles-
cents el conformen un total de 
14 alumnes de primer a quart 
curs d’ESO: 4 alumnes de l’Ins-
titut Joan Brudieu; 4 alumnes 
de l’Institut La Valira; 4 alum-
nes del Col·legi La Salle; i per 
primera vegada, 2 alumnes de 
la Unitat d’Escolarització Com-
partida (UEC).

Els escolars de la Seu decideixen 
manifestar-se per demanar civisme
La decisió la van prendre als plens municipals d’infants i joves i en les properes sessions prepararan l’acció

Local

Redacció
La seu d’urgeLL

Un moment del ple infantil, presidit per l’alcalde Viaplana. 

ajuntament

A tocar de l’N-260, al municipi 
de Montferrer i Castellbò i amb 
unes vistes espectaculars de 
l’Alt Urgell, ja fa més d’un any 
que hi ha instal·lat el mirador 
de la Creu de Guils. Es tracta 
d’una plataforma d’uns 15 me-
tres de llargada, en voladís so-
bre el buit, suportada per uns 

pilars cilíndrics. La construcció 
d’aquest “balcó al cel” fa més 
d’un any que està acabada, però 
el mirador encara és tancat per 
manca d’un darrer permís del 
Ministeri de Transports, Mobi-
litat i Agenda Urbana que “està 
en tràmit”, segons s’indica des 
del Ministeri. El mirador es tro-
ba a uns 50 metres de l’N-260 
en un espai on hi ha una àrea de 

descans. El mirador de la Creu 
de Guils forma part del projec-
te Camina Pirineus, del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.

El Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell va projectar més de vint 
miradors repartits per tota la 
comarca, la majoria dels quals 
ja estan operatius. Similar al de 
la Creu de Guils hi ha el del Coll 
de Bóixols, al límit entre l’Alt 

Urgell i Abella de la Conca, al 
Pallars Jussà. La infraestructu-
ra, anomenada també “balcó de 
cel” va entrar en funcionament 
el novembre del 2022.

Mentrestant, el mirador de 
la Creu de Guils, a uns dos qui-
lòmetres del poble de Guils del 
Cantó, fa més d’un any que està 
barrat amb blocs de formigó 
a l’espera de l’autorització del 
Ministeri de Foment. L’actuació 
s’emmarca en el Programa Ca-
mina Pirineus xarxa de senders 
a la carta, l’eina de posiciona-
ment ecoturístic de l’Alt Urgell, 
que està subvencionat amb fons 
FEDER. 

El mirador de Guils del Cantó, 
un any a l’espera d’un permís

equipaments

El mirador, a Montferrer i Castellbò. 

acn

agències
La seu d’urgeLL

també demanen 
un teatre local 
i la millora del 
transport públic 
a la comarca
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L’Ajuntament de Tortosa hi 
preveu construir un nou 
pavelló esportiu per al barri 
del Rastre 

Entrebanc important per al pro-
jecte de construcció d’un nou 
pavelló esportiu a l’antiga esco-
la de Sant Josep, al barri del 
Rastre de Tortosa. La Comissió 
de Patrimoni del Departament 
de Cultura ha notificat a l’Ajun-
tament de Tortosa que denega 
la proposta de descatalogació 
d’una part de l’edifici en ruïnes, 
per a enderrocar-lo i construir-
hi l’equipament, segons va 
avançar Canal 21. L’antic col·le-
gi Sant Josep està protegit com 
a bé cultural d’interès local 
(BCIL) i  forma part de l’Inven-
tari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya. Així, per tal de 
poder-lo enderrocar, encara que 
només sigui una part, cal des-
catalogar-lo.  

L’Ajuntament de Tortosa la-
menta la decisió però no tira la 
tovallola, sense descartar tam-

poc el projecte tal i com està ac-
tualment previst.  

L’alcaldessa de la ciutat, Merit-
xell Roigé, recorda que és un 
projecte «que compta amb l’aval 
del ple, amb una majoria qua-
lificada, sense cap vot en con-
tra», a més de tenir ja concedi-
da una subvenció del Ministeri 
de Cultura i Esports d’1,5 mili-
ons d’euros.  

«Continuarem treballant amb 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat  per tal de trobar 
una solució, perquè la ciutat i es-
pecialment el centre històric re-
quereix d’aquest equipament es-
portiu, que ha donar servei tam-
bé a l’escola de la Mercè, a més 
dels barris de Santa Clara, Ras-
tre i Centre, i a les necessitats de 
les entitats esportives de la ciu-
tat», remarca l’alcaldessa.  

«Arribarem a un acord per fer 
que la construcció d’aquest equi-
pament sigue una realitat», in-
sisteix.  

El pavelló esportiu, amb ca-
pacitat per a 200 persones, es 
preveu a l’espai que ocupaven 
una part de les antigues aules, 
a tocar del carrer Callao, en es-
tat de ruïna. 

Patrimoni atura 
l’enderroc de part de 
l’edifici dels Josepets

Tortosa

REDACCIÓ 
JESÚS 

S’hi han presentat un total 
de 38 mostres 

Un total de 38 mostres d’oli 
d’oliva s’han presentat a la fase 
prèvia del 39è Concurs al Tast 
dels Olis de les Terres de l’Ebre 
que se celebra en el marc de la 
XXVIII Fira de l’Oli i VII Fira de 
la Garrofa de Jesús, del 12 al 14 
de maig, en una primera troba-
da de tastadors que va tenir lloc 
a la Sala de Tast de la Coopera-
tiva Soldebre de Tortosa. 

La primera categoria, la reser-
vada al millor oli d’oliva verge 
extra de la Denominació d’Origen 
Protegida (DOP) de les Terres 
de l’Ebre, va comptar amb la 
participació de 9 mostres, 16 

van ser les presentades a la mo-
dalitat sense DOP de les Terres de 
l’Ebre, 5 més opten al premi al 
millor oli d’oliva verge ecològic, 
i 8 tindran opció a guanyar el 
millor oli de productors parti-
culars i de collita pròpia. De les 
quatre primeres categories sor-
tirà el guanyador absolut del 
concurs.  

Com és habitual, i després de 
la primera selecció, serà ara el 
Panell de Tast Oficial d’Olis Ver-
ges de Catalunya l’encarregat 
d’establir la classificació defini-
tiva. 

 Malgrat que la fira es farà per 
segon any consecutiu al mes de 
maig, el concurs al tast dels olis 
s’ha volgut mantenir al mes de 
febrer perquè les característi-
ques organolèptiques dels olis 
es troben en el seu millor mo-
ment.

En marxa el 39è Concurs     
al Tast dels Olis de Jesús

Agricultura

M. MILLAN 
TORTOSA 

El Departament d’Educació inver-
tirà 2, 7 milions d’euros per reha-
bilitar i millorar l’eficiència 
energètica de l’institut Dertosa de 
Tortosa. Els fons provenen del 
Programa d’Impuls a la Rehabili-
tació dels Edificis Públics (PI-
REP), finançat a través del meca-
nisme Next Generation EU, se-
gons detallà el conseller 
d’Educació, Josep Gonzàlez-Cam-
bray, en una visita al centre ahir.  

El projecte preveu millorar l’efi-
ciència energètica del centre ins-
tal·lant plaques fotovoltaiques i 
sistemes d’aerotèrmia, i se subs-
tituiran les finestres per d’altres 
amb menor pèrdua energètica. 
També es canviaran les cobertes 
per millorar-ne l’estanqueïtat, la 
seguretat i l’eficiència. Per últim, 
es millorarà la il·luminació. 

Gonzàlez-Cambray detallà que 
a través dels fons REACT-UE s’in-
vertirà en la millora energètica 
d’un total de 14 centres de se-
cundària de les Terres de l’Ebre, 
destinant-hi un total de 3,7 mi-
lions d’euros per renovar calefac-
cions, calderes, aïllaments i tanca-
ments, entre d’altres.  

Des d’Educació es remarca que 
aquestes actuacions se sumen a 
d’altres ja programades al terri-

tori, com l’ampliació de l’Institut 
de Roquetes, la construcció  del  
nou edifici per a l’Institut Escola 
3 d’abril a Móra la Nova i la reha-
bilitació de l’Escola Carles III de 
la Ràpita; amb un import apro-
vat aproximat global de 14,2 mi-
lions d’euros. 

A l’arribada a l’Institut Derto-
sa, esperaven el conseller repre-
sentants sindicals, en protesta per 
les polítiques del departament. 
Durant la visita, Gonzàlez-Cam-
bray va estar acompanyat de l’al-
caldessa de Tortosa, Meritxell 

Roigé, qui va destacar que la in-
versió dona resposta a les de-
mandes del centre i la ciutat.  

Roigé també va fer referència 
a la futura Escola d’Hostaleria i 
Turisme, per a la qual l’Ajunta-
ment de Tortosa ja ha posat a dis-
posició els terrenys a la zona dels 
Portals de Ciutat. «D’aquesta ma-
nera, s’alliberaran també espais 
a les actuals instal·lacions de 
l’institut», remarcà l’alcaldessa. 
«Esperem que aviat entrarà a la 
planificació del departament», 
afegí. 

Educació invertirà  
2,7 milions en millores  
a l’Institut Dertosa

Tortosa

Reunió amb el conseller Gonzàlez-Cambray a l’Institut Dertosa. FOTO: JOAN REVILLAS

S’intervindrà en l’edifici que data dels anys seixanta per fer-lo eficient 
energèticament, amb plaques fotovoltaiques i sistemes d’aerotèrmia

Representants dels sindicats van rebre el conseller amb pancartes 
reivindicatives. FOTO: JOAN REVILLAS

Ebre
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El PSC i Guanyem forcen un ple sobre l’ESO
al Xifra a Girona | J. Ferrer | girona |
Educació | El Punt Avui
El PSC i Guanyem han arribat a un acord per convocar un ple extraordinari a Girona sobre
l’extinció de l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) a l’institut Narcís Xifra i Masmitjà.
Els dos grups –amb sis regidors cadascun– consideren que la decisió de la Generalitat i de
l’equip de govern perjudica l’equitat i afavoreix la segregació al Pont Major.

La portaveu i alcaldable del PSC, Sílvia Paneque, defensa que l’ESO i el reforç de la formació
professional (FP) al Xifra no són excloents i demana concrecions per a les famílies que hagin de
dur els fills a altres barris de la ciutat. El PSC, fins i tot, proposa un canvi en l’adscripció a
secundària i que els joves del Pont Major vagin a Sarrià.

Cristina Andreu (Guanyem) defensa que es mantinguin les dues línies d’ESO i “una igualtat
d’oportunitats” al Pont Major. Lamenta que Educació i Junts i ERC hagin decidit sense “haver
informat i sense consens”, cosa que “no satisfà” les famílies, i parla d’anys de desatenció a
l’institut.

Un ple extraordinari es pot sol·licitar si ho acorden una quart part dels regidors del ple –des del
2019 n’hi ha 27 a Girona–. Quan es faci la petició formal del ple per registre, l’alcaldessa, Marta
Madrenas (Junts), tindrà deu dies per convocar la sessió.

El 2021, Guanyem i el PSC van forçar una compareixença sobre el projecte de 3D Bloom.

La proposta de ple extraordinari sobre el Narcís Xifra podria tenir el suport de Míriam Pujola
(Ciutadans) i l’edil no adscrit Daniel Pamplona.

https://elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2255352-el-psc-i-guanyem-forcen-un-ple-sobre-l-eso-al-xifra-a-girona.html
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Reus en Moviment proposa millorar els
recursos de l’Oficina Municipal
d’Escolarització
La plataforma

Reus en Moviment

 (ReM) ha proposat aquest passat dimarts

la millora del funcionament i el servei que ofereix l’Oficina Municipal d’Escolarització, amb
l’objectiu d’adequar-la a les necessitats de la ciutadania d’un municipi de més de 100.000
habitants.

Al mateix temps, i davant les notícies sobre el possible tancament de dues línies d’infantil i
primària el curs que ve a les escoles

La Vitxeta i Sant Bernat Calbó,

ReM reclama "més capacitat de decisió de l’ajuntament de Reus en matèria educativa, perquè el
mapa escolar respongui de manera més equitativa i justa a les necessitats i la realitat de la ciutat
i no sigui fruit de decisions unilaterals de la Generalitat", segons s'ha apuntat aquest dimecres
en un comunicat. Val a dir, això sí, que Educació ha apuntat que

no tancarà la línia d'I3 de La Vitxeta

.   

Segons ha apuntat el portaveu de Reus en Moviment,

David Vidal

, en aquests moments l’OME "atén les famílies només amb cita prèvia, un nombre limitat d’hores
al matí i disposa de poques persones treballadores dedicades a atendre aquest servei". En
aquest sentit, ha reclamat més compromís del Govern de la Generalitat per ampliar la subvenció
de 30.000 euros que atorga a l’ajuntament de Reus: “Tenint en compte que es tracta d’una
competència delegada per la Generalitat que recau en els serveis municipals, aquesta quantitat
és clarament insuficient per poder donar dignament l’atenció que es mereixen el conjunt de les
famílies de Reus”, ha dit.  

Ampliar els recursos de l’OME fins a una quantitat mínima aproximada de 120.000 euros
"permetria oferir una atenció de més hores

, plantejar-se atendre les famílies tant al matí com a la tarda i disposar de més persones
gestionant aquest servei tant essencial per a les famílies. Entre més serveis que caldria millorar
a l’OME hi hauria posar a disposició de les escoles un servei de traducció de llengües, que
facilitaria la comunicació i l’acollida de moltes famílies nouvingudes a la ciutat", ha afegit Vidal.  

Des de l’OME s’ofereix tant orientació a les famílies pel que fa a la preinscripció com la

https://www.reusdigital.cat/noticia/97595/reus-en-moviment-proposa-millorar-recursos-ome-educacio
https://www.reusdigital.cat/noticia/97594/educacio-rectifica-mantindra-linia-i3-vitxeta-reus


matriculació escolar com també es gestionen aquests processos. A més, des de Reus en
Moviment es considera que l’OME i la regidoria d’Educació "haurien d’implicar-se en la
coordinació de les polítiques conjuntes entre Generalitat i ajuntament relacionades amb
l’educació a la ciutat de Reus, que afecten aspectes com l’escolarització i la zonificació
escolars".

En aquest sentit, es tractaria segons Vidal de “recuperar plenament la corresponsabilitat
educativa entre Ajuntament i Generalitat a través de les taules mixtes de planificació, on caldria
incrementar la implicació i capacitat de decisió del conjunt d’agents que conformen la comunitat
educativa de la ciutat (docents, representants de centres escolars, famílies, persones
treballadores de l’educació…)”.  

Decidir la distribució de línies

 

La veu de l’Ajuntament de Reus s’ha trobat a faltar, segons Vidal, en la decisió unilateral de la
Generalitat de tancar el curs vinent dues línies a primària, en concret a les escoles Sant Bernat
Calvó i La Vitxeta. En les darreres setmanes "no s’ha debatut ni decidit aquest tancament de
manera conjunta entre ajuntament i Generalitat, sinó que el Departament d’Educació ha imposat
la decisió sense marge per parlar-ne", s'ha queixat.

Reus en Moviment considera que "una decisió tan greu requereix un estudi aprofundit i diàleg
entre l’administració més propera a la ciutadania i el Govern del país. El tancament de línies
caldria estudiar-lo des d’una òptica de ciutat, de manera que es valori tot el conjunt de centres
escolars, incloent-hi també els concertats. Si realment la natalitat ha baixat i és inevitable
replantejar el nombre de línies, per quin motiu sempre s’ha de fer afectant l’escola pública?”,
s’ha preguntat David Vidal.  

Recuperar la corresponsabilitat educativa

 

Segons s'ha exposat des de ReM, a partir de l’any 2004, l’Ajuntament de Reus va ser dels
primers de Catalunya en assumir la competència delegada per part de la Generalitat d’organitzar
i gestionar una Oficina Municipal d’Escolarització, a través de la qual es fa possible cada curs la
distribució de l’alumnat a tots els centres educatius públics i concertats, la gestió de les zones
educatives i també una tasca "no menys important, l’atenció personalitzada a les famílies".

Vidal ha apuntat, en aquesta línia, que "cal tenir en compte que des de 2007 fins a 2022
l’Ajuntament de Reus no ha rebut subvenció de la Generalitat per a la gestió de l’OME, una
situació difícilment acceptable que a partir de 2022 sembla que ha començat a resoldre’s a partir
de la publicació de la convocatòria de subvenció per part del Govern de la Generalitat".

La convocatòria, que destina diners als municipis segons el seu nombre d’habitants, preveu
dedicar a l’OME de Reus (més de 100.000 habitants) una quantitat de 30.000 euros
aproximadament. Es tracta d’una "quantitat clarament insuficient per gestionar una OME que
actualment es gestiona amb pocs treballadors i només poden atendre el públic amb cita prèvia.
Per tant, cal que l’ajuntament treballi per ampliar els recursos que dedica la Generalitat a l’OME i
poder-hi oferir una atenció digna d’una ciutat de més de 100.000 habitants, amb més de 20



escoles de primària i una quinzena d’instituts", ha argumentat el portaveu.  

Taula mixta operativa i amb codecisió

 

La taula mixta de planificació educativa realment operativa és, doncs, una necessitat. La taula,
segons sembla, existeix i es reuneix en poques ocasions durant l’any. Per a ReM cal que
funcioni de manera freqüent i amb treball d’equip conjunt entre Generalitat i Ajuntament, ja que a
hores d’ara la veu de l’Ajuntament no hi compta per prendre decisions i la Generalitat només
l’utilitza per anunciar-hi les seves decisions, que l’Ajuntament en alguns casos ha d’executar
sense haver-les compartit. Això sí, l’Ajuntament, com a administració més propera a la
ciutadania, és el qui rep les reclamacions i sol·licituds de les famílies.  

Reus en Moviment configura vuit grups de treball

 

Després de la presentació pública el

passat 5 d’octubre

, Reus en Moviment ha recollit l’adhesió d’una

quarantena de persones

i ha organitzat

vuit grups de treball

(cadascun amb diverses àrees temàtiques) en els següents àmbits: l’Educació en Moviment
(Esports i Educació);           Reus, drets socials i individuals (Justícia social; Seguretat; Foment
de la convivència i Feminisme i drets LGTBI); Xarxes de suport i promoció personals (Salut;
Diversitat Funcional/Accessibilitat; Salut mental; Gent gran; Primera infància i Joventut);
L’economia en moviment (Model econòmic; Comerç; Turisme i Treball); Ciutat habitable
(Urbanisme; Habitatge i Mobilitat) i Reus, capital cultural (Cultura; Cultura popular i festes i
Llengua);  Democràcia i república (Participació i transparència; Democràcia i república;
Solidaritat i cooperació i Reus, capital del Camp); Mirada ecològica (Emergència climàtica;
Residus i Espais verds i salut ambiental)  

Es tracta de grups de treball "flexibles, amb la voluntat de coordinar-se i treballar
transversalment i en xarxa, amb l’objectiu de pensar i elaborar propostes orientades a la millora
de la ciutat des d’una gestió municipal més humana i progressista", segons s'ha indicat en un
comunicat.  

Reus en Moviment "neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a
la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a
generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat
i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova
consciència, més humana, orientada envers el bé comú", s'ha conclòs.  

https://www.reusdigital.cat/noticia/95339/plataforma-ciutadana-amb-david-vidal-es-planteja-presentar-se-municipals
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Un colegio de Tarrassa cambia la clase de
religión de 5º de primaria por un taller
LGTBI en el que se proyectó un vídeo con
hombres maquillándose
Ocurrió la semana pasada en la clase de 5ºde Primaria del colegio Juan XXIII de Terrassa
(Barcelona). Cambiaron la clase de religión por un taller LGTBI, que impartió un agente externo
a la escuela, y en el que también pudieron ver los menores un vídeo, de unos tres minutos, en el
que se pueden ver a dos hombres maquillándose, y uno de ellos, acaba siendo una mujer.
Algunos padres han enviado sus quejas al centro porque nadie les había informado
previamente de que se iba a hacer este taller.

En

El Debate

hemos podido hablar con una madre que lleva a su hija a esta clase de quinto de primaria. Nos
ha explicado que, ya de entrada, la niña les ha explicado en varias ocasiones «que

se saltan la clase de religión

cuando les da la gana, y que la señorita dice que está en contra de la religión, y que, si fuera por
ella, no se haría nada de eso». Y el día en que se hizo el taller salió la niña «indignada» porque
no había hecho la clase de religión, como es lo habitual, y les comentó a sus padres que le
habían puesto un vídeo «en el que aparecía un

abuelo pintándose

». Los padres buscaron el vídeo en cuestión por internet, y correspondía a un

anuncio de una bebida alcohólica

.

Decidieron enviar un correo electrónico a la tutora en la que, según esta madre, le explicaron
que «no estábamos conformes porque de la educación sexual de mis hijos, además de que
aún no tienen edad para eso, nos encargamos en casa. Y ellos no son nadie para decidir, y
menos sin el permiso de los padres». La respuesta de la tutora fue que en «ningún caso se
trataba de una clase de educación sexual, porque eso sólo se hace en el instituto, sino de
integración social. Y que habían pensado que era un tema que tenían que tocar para que los
niños aprendan a respetar al colectivo», según apunta esta madre. Y sobre lo de saltarse la
clase de religión, la tutora les explicó que «se la habían saltado porque no había otra hora
disponible y que ya la recuperarían».

Eso sí, esta madre lamenta que «muchos padres no se quieran mojar, no opinan sobre estos
temas», aunque «algún que otro padre sí me ha comentado que no estaban muy de acuerdo». Y
tampoco ha gustado mucho que esta semana, aprovechando la cercanía del carnaval y que se
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trataba de la ‘semana loca' han pedido a todos, ya sean niños o niñas, que vayan con las uñas
pintadas. «No sé, pero da la sensación de que quieren aprovechar cualquier oportunidad para
meter el género», nos comentaba.

Educación afectivo-sexual en infantil

Se da la circunstancia de que hace sólo unos días se conocía que los niños de 0 a 6 años en
Cataluña recibirán contenidos sobre coeducación y educación afectivo-sexual. Así consta en
el currículum de las enseñanzas de Educación Infantil que ha aprobado el gobierno catalán, y
que defendía la portavoz del ejecutivo, Patricia Plaja, porque «hay estudios de la Unesco desde
2009 que remarcan la importancia de la educación afectivo-sexual desde la primera infancia».

Habrá contenidos sobre diversidad de familias, sobre conocimiento del propio cuerpo, contra
los estereotipos de género, o también sobre la necesidad de diferenciar relaciones de amistad
y de amor, así como «conocer los límites del propio cuerpo y generar confianza para hablar con
los adultos y que puedan expresar aquello para lo que muchas veces les faltan recursos».

En la guía de aplicación del nuevo currículum se dice que los niños «deben tener la oportunidad
de explorar los diferentes roles de género a través del juego y de su cotidianidad». Y para ello,
los maestros deberán facilitar a los niños el material necesario, ya sea en forma de cuento o de
juegos.

También en Cataluña levantó mucha polvareda el programa ‘Coeduca’t’, un programa de
educación sexual dirigido a niños, y que entre otras cuestiones, promovía la masturbación entre
menores a partir de tres años, el consumo de pornografía a partir de los ocho o el sexo oral entre
adolescentes. La Generalitat lo ha retirado con el argumento de que se debe adaptar «a los
nuevos currículums».
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