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Comarques Gironines
Educació

Queixes per la supressió de
22 grups d’alumnes de P3
RAONS · El sindicat USTEC lamenta
que no s’aprofiti la disminució
demogràfica per rebaixar les ràtios
CRIDA · S’anima la comunitat
educativa a mobilitzar-se per protestar
Núria Astorch
GIRONA

L’oferta de places de P3
que ha fet el Departament
d’Educació a les comarques gironines per al curs
que ve representarà el tancament de 22 línies de P3
en escoles públiques d’arreu de les comarques gironines que ara estan en
funcionament. L’oferta
d’Educació va ser de 338
grups, 22 menys que la de
l’any passat, amb 360
grups. El sindicat USTEC
va lamentar ahir que Educació no aprofiti aquesta
oportunitat per disminuir
la ràtio a les aules de P3
com una aposta clara per
la qualitat educativa, i sobretot per fer realitat la
política d’inclusió que, segons van denunciar els
seus representants, s’està
aplicant amb recursos testimonials. “La política
d’Educació és tancar
grups i reduir despeses.
Cada grup que es tanca representa un professor i
mig d’estalvi. Un estalvi
que va en contra de la qualitat educativa. I paral·lelament, es fa l’impossible
per mantenir la concertada”, va exposar ahir Xavier Díez, del sindicat USTEC.
El
tancament
d’aquests grups implicarà
una reducció de la plantilla en 30 docents. Mentre
que, segons aquesta organització sindical, moltes
ràtios de grups de P3 continuen “ultrapassant” els
límits legals (de 25 alumnes a infantil) i se segueix
aplicant de forma norma-

Representants d’USTEC i de
l’AMPA de l’escola Gaziel, ahir a
Girona. A la dreta, una aula de
P3 en una imatge d’arxiu ■ JOAN
SABATER/LLUÍS SERRAT

litzada una mesura excepcional, com és l’escolarització de fins a 27 alumnes
per classe.
D’acord amb les dades
que va fer públiques ahir
aquest sindicat, es tancarà una línia de P3 a Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, la Bisbal d’Empordà,
Sant Feliu de Guíxols (a
l’escola Gaziel) i a Vidreres. A Blanes i a Girona
(escola de la Font de la Pólvora i Dalmau Carles) es
tancaran dues línies, respectivament, i a Roses,
quatre línies (una a cada
centre públic). A aquesta
llista s’hi ha de sumar el
tancament d’un grup de
—————————————————————————————————

USTEC alerta que
es reduirà la
plantilla en 30
docents
—————————————————————————————————

1r d’ESO a l’institut de
Riells i Viabrea.
Díez va destacar que,
com a conseqüència del
tancament dels grups de
P3, en alguns casos, com a
la Bisbal i Roses, hi haurà
famílies que ja tenen fills
escolaritzats als centres i
que hauran de portar el
petit a un altre de la població. Aquesta situació “és
un escàndol que contradiu
tant les promeses d’aquest
govern sobre la qualitat
educativa com la reversió
de les retallades”, va argumentar ahir USTEC en
una roda de premsa conjunta amb els representants de l’AMPA de l’escola
Gaziel de Sant Feliu de

Guíxols, a la qual el sindicat dona suport en les seves mobilitzacions. USTEC anima la comunitat
educativa a mobilitzar-se
per evitar cap tancament
a Girona. El sindicat proposa que, allà on hi hagi
una disminució del nombre d’alumnes, en comptes de tancar línies, es rebaixi la ràtio a tots els
grups de les escoles i que
els alumnes que arribin un
cop iniciat el curs –el que
s’anomena la matrícula viva– es distribueixi de forma equitativa i rotatòria
entre els centres. D’aquesta manera, segons van afegir, s’evitaria la creació de
bonys als centres. ■

“Cal racionalitzar els recursos públics; són finits”

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

El director dels serveis territorials d’Educació, Martí Fonalleras, va explicar ahir que
l’oferta de grups de P3 s’adequa al nombre de nens
d’aquesta edat que hi ha a les
comarques gironines. “Treballem amb mapes correctes”,
va assegurar. Segons el director territorial, un cop fetes les
preinscripcions i pendent encara que es formalitzi la matriculació, que es tancarà a finals de juny, la ràtio que quedarà de mitjana en aquests
grups és de 21,7 alumnes, un
nombre que considera “raonable”. Va ressaltar que en

aquests moments han fet la
preinscripció a P3 un total de
7.123 alumnes. I va indicar
que si se situés la ràtio en 23,
encara hi hauria 600 vacants
disponibles. “Cal racionalitzar els recursos, que són públics i a més no són infinits”,
va manifestar Fonalleras en
resposta als retrets fets pel
sindicat USTEC.
En relació amb la matrícula viva, va indicar que si bé
és veritat que hi ha alumnes
que arriben al llarg de l’any a
les comarques gironines i
que s’han d’escolaritzar, també n’hi ha que marxen de la

demarcació, tot i que va reconèixer que el flux d’entrada
és més gran que el de sortida.
“Cal tenir en compte, però,
que som un país pobre i que
la Generalitat fa dos anys
que funciona amb els pressupostos prorrogats”, va argumentar.
El passat 9 d’abril, el director d’Educació a Girona va
comunicar al ple del consell
escolar territorial el tancament d’aquests 22 grups
d’alumnes de P3. El tancament de línies afecta escoles
públiques i cap de concertada amb fons públics.
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Ebre
Els 90.000 anguilons que s’han
soltat enguany procedeixen de
l’empresa valenciana Acuicultura,
on es fa reproducció d’aquesta
espècie.
Les anguiles s’han alliberat amb
un pes d’entre 1 i 3 grams. S’estaran a les llacunes entre 4 i 6 anys
fins que assoleixen un pes entre
200 i 400 grams, que serà quan
estiguin preparades per migrar al
mar de Sargasso, a camí entre Europa i les Estats Units.

La població d’anguila a
Europa s’estava reduint
de forma preocupant i
es va crear aquest pla

El tècnic d’Agricultura, Jesús Gómez, alliberant amb cautela exemplars d’anguiló a la finca del Violí de l’Encanyissada. FOTO: JOAN REVILLAS

Amposta

Alliberen al Delta 90.000
exemplars d’anguilons per
augmentar la població local
Aquesta acció garanteix el desenvolupament dels exemplars i millora la repoblació.
Els propis pescadors són els qui s’encarreguen de ﬁnançar el projecte
ACN
AMPOSTA

Tècnics del Parc Natural del Delta
de l’Ebre i l’empresa Forestal Catalana van alliberar ahir al delta
de l’Ebre 90.000 exemplars juvenils d’anguila en una nova campanya del pla de gestió i recuperació de la població d’aquesta
espècie que es fa a la Unió Europea. L’alliberament a les llacunes
deltaiques faciliten el desenvolupament d’aquests anguilons abans
que retornin al mar, convertides
en anguiles platejades. Que puguin créixer, fer el viatge transoceànic fins al mar dels Sargassos,
fer les postes i reproduir-se, garanteix la recuperació i millora de
les poblacions locals d’anguila.
Per això, són els propis pescadors
que financen el projecte.

L’alliberament el gestiona la direcció general de Pesca i Afers
Marítims i la d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, així com
l’empresa pública Forestal Catalana i el Parc Natural del Delta de
l’Ebre. Els 90.000 exemplars juvenils d’anguila s’han soltat a la llacuna de l’Aufacada, el Clot de
l’Encanyissada i la Finca del Violí,
al delta de l’Ebre.
Com ha explicat el tècnic d’Agricultura, Jesús Gómez, és la primera de les campanyes d’alliberament del pla de gestió de l’anguila a Europa que es concentra a
llacunes deltaiques. «Hi tenen
més alimentació i més capacitat
de supervivència», ha assegurat.
«Els estudis demostren que
s’aconsegueix una supervivència i
un creixement més gran que al
riu», ha afegit.

Detall dels anguilons sent alliberats, ahir. FOTO: JOAN REVILLAS

La població d’anguila a Europa
estava reduint-se de manera preocupant i es va desplegar el pla de
gestió per aturar aquesta regressió. Es fa a tots els països de la
Unió Europea, on s’obliga a garantir un pla de pesca sostenible.
La pesca d’anguila petita està
prohibida, no es pot capturar si
no fa més de 60 o 70 grams i cal
fer estrictes controls, a més de repoblar l’espècie quan acaba la
temporada de pesca.
De moment, és complicat determinar com està evolucionant el
pla perquè la població d’anguila a
Europa es controla amb «estoc
únic». Com les anguiles de tot el
continent migren al mar del Sargassos i després retornen, els
còmputs de població són unificats.
«No es pot controlar com si es
fes a un riu. El compromís és que
tots els països membres facin
aquest tipus d’accions perquè l’estoc únic se’n beneficiï», ha dit Gómez.
L’anguila no és, de moment, una
espècie en perill d’extinció. S’ha
desplegat aquest pla europeu per
evitar que la població seguís experiment una davallada important. «Estem encara a nivells
baixos però estables. Es vol retornar a la població que hi havia fa
20 o 30 anys», ha detallat el tècnic d’Agricultura.
El canvi climàtic, amb l’escalfament de l’aigua del mar i els canvis de les corrents marines, així
com les espècies depredadores
del riu, com els silurs, són algunes
de les causes que havien reduït la
població local d’anguiles al Delta
i a altres zones d’Europa.
Les entitats autoritzades a la
pesca de l’angula, que paguen el
programa, són les Confraries de
pescadors Sant Pere de Tortosa,
Sant Joan de Deltebre, Verge del
Carme de Sant Carles de la Ràpita
i l’Associació de Pescadors Professionals d’Angula de Sant Jaume
d’Enveja.
També hi participen les confraries de pescadors de Roses, l’Escala i l’Estartit, a les comarques de
Girona.
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Educació preveu tancar 22 grups
de P3 en escoles gironines al setembre
 El Departament justifica la mesura, que es confirmarà després de la matriculació, per la baixada
demogràfica i afirma que no hi haurà més de 25 alumnes per aula  El sindicat Ustec·STEs denuncia

que els tancaments afectaran la qualitat educativa i faran perdre una trentena de llocs de treball
PILI TURON GIRONA

El Departament d’Educació
preveu reduir  grups de P a escoles gironines el curs vinent, passant dels  actuals a ; «suficient per ubicar els . alumnes» inscrits al primer any d’educació infantil, tal com va explicar
el director territorial, Martí Fonalleras. Així, el màxim responsable
de la Conselleria a Girona va augmentar en  les  línies que Ustec·STEs va denunciar ahir al matí
que es tancarien al setembre, la xifra que el sindicat havia aconseguit confirmar mitjançant consultes als centres.
La formació ha corroborat que,
en principi, Educació suprimirà
un grup de P en escoles de Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, la
Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de
Guíxols i Vidreres; dos en centres
de Blanes i Girona; i quatre més a
Roses, on el sindicat va criticar
que «es mantenen artificialment
dos grups de la concertada». Tot i
que no n’havia confirmat més,
Ustec·STEs va explicar que tenia
constància dels  que ahir Fonalleras va confirmar perquè va donar aquest nombre al Consell Escolar Territorial del  d’abril; «per
zero a la concertada», va remarcar
el sindicat.
Cap tancament a la concertada
El seu portaveu a Girona, Xavier
Díez, va explicar que acusen el
Departament d’Educació «d’incomplir les promeses de no tancar cap grup» i va qualificar de
«molt hipòcrita tot plegat perquè
parlen de qualitat però, a l’hora de
la veritat, hi haurà moltes escoles
carregades i a la concertada no hi
ha cap tancament, tot i que sovint
els números no arriben».
Ustec·STEs va reconèixer la influència de la baixada demogràfi-

Dos integrants d’Ustec·STEs i el president de l’AMPA de l’escola Gaziel, de Sant Feliu. ALEIX FREIXAS/ACN

PROTESTA

Les famílies del Gaziel convoquen
una tancada indefinida a l’escola
 L’associació de mares i pares
d’alumnes (AMPA) de l’escola Gaziel, de Sant Feliu de Guíxols, no
vol posar les coses fàcils al Departament d’Educació i ha convocat
una tancada indefinida a partir de
divendres a la tarda. La idea és
fer relleus de manera que sempre
dormi algú al gimnàs del centre,
l’espai que els han cedit per a una
acció que només interrompran
quan hi hagi classe; és a dir, di-

ca dels últims anys, però va defensar que «la matrícula viva i la migració es manté en proporció similar», de manera que es podria

lluns marxaran a dos quarts de 9
del matí i hi tornaran quan acabi
la jornada lectiva.
La protesta coincidirà amb la
festa de l’escola que l’AMPA celebra diumenge, amb activitats per
a tota la comunitat educativa i
una arrossada. El seu president,
Daniel Puntunet, va explicar que
la crida s’adreça a tots els centres
del municipi, també a les escoles
bressol, perquè –va dir– «aquest

aprofitar la situació per reduir les
ràtios als municipis on el nombre
d’alumnes per aula «ultrapassa
endèmicament els límits legals».

any ha tocat el Gaziel, però la situació de la natalitat encara serà
més dremàtica i el proper se’n
tancaran dos». «Els números són
molt ajustats i sabem el que hi ha,
però estem disposats a arribar on
faci falta», va afegir.
El director territorial d’Educació, Martí Fonalleras, va dir que
«respecto i entenc» la seva queixa, però «que no estiguin d’acord
no vol dir que els números no surtin». Al Gaziel, va explicar, s’han
inscrit 32 infants a P3, 7 per sobre
de la ràtio de 25 i «globalment, a
Sant Feliu, aquests alumnes es
poden escolaritzar en segones opcions perquè hi ha places». P.T.V.

El director territorial d’Educació va explicar que treballen amb
la xifra de  alumnes per aula;
«per tant –va dir–, la ràtio és cor-

Alguns dels
centres que
perdran línies es
troben a Bescanó,
Cassà, Celrà,
la Bisbal, Sant
Feliu de Guíxols,
Vidreres, Blanes,
Girona i Roses
recta i l’oferta quadra amb la preinscripció que hi ha hagut, fora
d’algun petit desajust, molt pocs
casos, que haurem de resoldre».
Martí Fonalleras va insistir que
la planificació definitiva es tancarà després de la matriculació i, fins
i tot, quan l’alumnat s’incorpori
als centres el setembre. Pel que fa
a la davallada demogràfica, el responsable del Departament va indicar que és general, però sobretot als municipis d’interior; mentre que s’han registrat petits increments en llocs de la costa.
D’altra banda, Ustec·STEs va
advertir que els tancaments implicaran la pèrdua d’una trentena
de llocs de feina, bàsicament mestres i tècnics d’educació infantil,
un fet que Fonalleras va dir que no
havia de ser «necessàriament així
perquè pot sortir la necessitat en
altres centres», però va deixar clar
que «si no hi ha l’alumnat suficient no podem posar docents».
El paquet de reduccions de
grups inclou una excepció, l’institut de Riells i Viabrea, ja que la
preinscripció ha posat en perill un
dels dos grups d’ESO que té ara.
Martí Fonalleras va explicar que
els  preinscrits l’han posat en
«una situació límit, però és possible que arribi alguna família o que
hi hagi algun repetidor», pel que
assegurar que «si el nombre d’alumnes s’incrementa hi posarem
un grup més».
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El darrer ple del mandat a Roses
aprova invertir els 2,3 MEUR de
romanent
Destaca la inversió de 740.000 euros al baluard de Sant Andreu de la Ciutadella
PAOLA GARCÍA

27.05.2019 | 19:01

L'Ajuntament de Roses va aprovar –a l'últim ple
extraordinari abans de les eleccions municipals,
celebrat la setmana passada– la modificació del
crèdit número quatre de l'actual pressupost d'un
import de 2.710.100 euros. D'aquests, 2.311.000
euros es trauran del romanent líquid de tresoreria
per a inversions financerament sostenibles i

Baluard de Sant Andreu. AJUNTAMENT DE ROSES

399.100 per a despeses que es finançaran amb la
baixa d'aplicacions del mateix pressupost de despeses.

De les financerament sostenibles, destaca la inversió al patrimoni cultural de 780.000 euros, dels quals
gairebé 740.000 seran per a la primera fase del projecte d'adequació del baluard de Sant Andreu de la
Ciutadella per a la seva visita pública, redactat que ja està en exposició pública per consultar i
presentar al·legacions. L'altra inversió important és l'adquisició de dos camions destinats a la
recollida i transport de residus amb un import de 560.000 euros.

La resta de la modificació de crèdit es destinarà, per una banda, 184.200 euros a despeses corrents
com el manteniment i neteja d'espais públics, la recollida i tractament de residus i estudis i treballs
tècnics de medi ambient. Per l'altra banda, 12.900 euros a despeses d'inversió per llogar una furgoneta
Citroën per l'àrea d'esports. El finançament d'aquests 197.100 euros s'obté de la baixa de crèdit de dos
contractes, el de neteja de les platges que ha reduït uns 90.000 euros i el de neteja viària que ha baixat
94.200 euros, i de les despeses en inversió d'adequació de les instal·lacions esportives que ha baixat
12.400 euros.

Projectes que no s'executaran
La proposta d'acord també inclou una rebaixa del crèdit d'1.435.000 euros en urbanisme per projectes
que ja es preveu que no s'executaran durant aquest exercici i, per tant, desapareixen les seves partides,
com el projecte del Camí Turó de l'Ullastrel (154.000 euros) o la modernització de la zona verda
situada entre el carrer del Riu Riudaura i el canal gran de Santa Margarida (150.000 euros).

Compartir a Facebook

Més informació
Interior admet que hi ha un «desquadrament» amb les dades.
«Keep calm» a Figueres.

Compartir a Twitter

Enquestes
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