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pals preocupacions del directors és 
trobar docents que sàpiguen tractar 
amb problemes de comportament. 

La professió envelleix 
Després d’Itàlia i Portugal, és on 
treballen menys menors de 30 anys 
Que no s’hagin convocat oposicions 
els últims anys ha fet que envellei-
xi el professorat a Espanya, on la 
franja dels 50 als 59 anys és de les 
més àmplies. Als joves els toca tre-
ballar en escoles més conflictives. 
Tot i això, el 95% dels mestres està 
molt satisfet amb la seva feina, per 
sobre de la mitjana, del 91%.e

EL PUNT DE VISTA DOCENT  
La satisfacció de la feina no 

depèn del nombre d’alumnes 
per aula sinó del seu 

comportament. PERE TORDERA

12% del total d’escoles catalanes te-
nen el castellà com a llengua vehicu-
lar en algunes assignatures, la majo-
ria de les quals estan situades a Bar-
celona ciutat. 

Rigau va insistir que el que vol el 
ministre Wert és executar una 
“ofensiva per trencar el model d’im-
mersió” i aconseguir que Catalunya 
segueixi el model basc, en què hi ha 
escoles en castellà, altres mixtes i un 
tercer grup en basc. La consellera, 
però, va recordar que el model cata-
là no separa els nens per raó de llen-
gua. “Són els resultats finals de l’eta-
pa obligatòria els que demostren el 
domini de la llengua”, va afegir Ri-
gau. També va reconèixer que hi ha 
famílies que havien sol·licitat l’esco-
larització en castellà per als fills que 
s’han fet enrere i va afegir que d’una 
vintena de casos en marxa només 
cinc han arribat “a la fase final”.e

Les beques per a activitats 
d’estiu creixen un 40%

de cada quatre pateixen les conse-
qüències de l’atur. Amb beca o sen-
se, uns 20.000 infants i joves 
–17.000 el 2013– participen a les 
més de 400 activitats que la Funda-
ció Pere Tarrés organitza aquest 
any. Una xifra que creix fins als 
46.000  –un 9% més que fa un any– 
en el cas dels que participaran a les 
més de 1.000 tandes de casals, co-
lònies, campaments, camps de tre-
ball o cursos de Fundesplai.  

El lleure, un producte de luxe? 
Fins ara, les dues organitzacions 
han atorgat la totalitat de beques 
per a aquest any, però deixen clar 
que no es pot abaixar la guàrdia. Els 
fons per als ajuts provenen tant de 
donatius i aportacions privades 
com de subvencions de l’Obra Soci-
al La Caixa i, en gran part, de les ad-
ministracions públiques. Aquestes 
últimes són les que més s’han res-
sentit com a conseqüència de la cri-
si, sobretot en el cas de les colònies 
i els campaments, explica Valls. “A 
vegades l’administració, per un te-
ma d’eficiència, concedeix més be-
ques als casals d’estiu. Amb menys 
diners s’ajuda més nanos”. 

Des de Fundesplai subscriuen 
l’informe que va presentar a prin-
cipis de juny el síndic de greuges, en 
què alertava del risc que augmentin 
les desigualtats en l’accés al lleure 
a causa de la caiguda de subvencions 
per part del Govern. Valls conside-
ra que tota la societat s’ha de fer co-
responsable d’aquesta situació. En 
cas contrari, assegura Valls, el lleu-
re es podria convertir en “un pro-
ducte de luxe”.  

“Catalunya té una xarxa prou sò-
lida per arribar a molts infants, pe-
rò a l’estiu es queden desatesos”, la-
menta Valencia, que posa en relleu 
l’alt valor educatiu de les activitats 
de lleure com a complement de la 
formació a l’escola.e

Nens i nenes de l’esplai Espurnes, d’Esplugues de Llobregat, van 
començar ahir les colònies a Viladoms de Baix. MANOLO GARCÍA

Més de 66.000 infants i joves participen  
en colònies i casals aquestes vacances  

Ahir es va donar el tret de sortida al 
gruix de la campanya de colònies i 
casals d’estiu de Catalunya i, un any 
més, les principals entitats sense 
ànim de lucre del món del lleure no 
perceben cap senyal de recuperació 
econòmica, més aviat al contrari. 
N’és una mostra el fet que, per cin-
què any consecutiu, s’han disparat 
les sol·licituds de beques per a les 
activitats d’estiu. La Fundació Pe-
re Tarrés ja ha concedit unes 3.390 
ajudes, cosa que suposa un 46% més 
que el 2013 –en què se’n van atorgar 
2.322– i al voltant de 800.000 euros. 
En el cas de la Fundació Catalana de 
l’Esplai (Fundesplai), l’augment ha 
estat del 37%: mentre que l’any an-
terior va atorgar 3.100 beques, avui 
ja n’ha donat 4.300, per un valor 
aproximat de 240.000 euros.  

Segons les dues organitzacions, 
aquest creixement evidencia la difí-
cil situació econòmica per la qual 
passen moltes llars a Catalunya. 
“No només les famílies que estan en 
mans dels serveis socials, també les 
que els costa arribar a final de més, 
que estan a l’atur”, explica Núria 
Valls, subdirectora general de Fun-
desplai. “S’ha trencat la barrera de 
la por a demanar ajuda”, afegeix la 
presidenta del Moviment de Cen-
tres d’Esplai Cristians (MCEC), de 
la Fundació Pere Tarrés, Maria Va-
lencia, que assegura que molta gent 
de classe mitjana menyspreava la 
possibilitat de demanar una beca.  

En contra de molts prejudicis, 
des de Fundesplai també destaquen 
que la gran majoria dels becats són 
autòctons (només un 18% són im-
migrants). El perfil general de les fa-
mílies que reben les ajudes de l’en-
titat tenen un o dos fills, són mono-
parentals en el 43% dels casos i tres 
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■ Cimera de ministres a Barcelona 
per debatre la immigració irregular

El ministre de l’Interior de l’estat espanyol, Jorge 
Fernández Díaz, i els seus homòlegs de França, 
Alemanya, Regne Unit i Itàlia, així com el secretari 
d’estat d’Interior de Polònia van iniciar ahir a 
Barcelona un cimera per analitzar i revisar les 
mesures d’actuació a l’espai europeu de 
seguretat. Ahir, en la primera jornada de treball, 
es va debatre la política d’immigració de la Unió 
Europea, que té com a principal objectiu, segons 
els convocants, “aconseguir respondre 
eficaçment al repte de la immigració irregular”.  
El ministre de l’Interior espanyol mantindrà 
trobades bilaterals amb els seus homòlegs. 

enbreu

Amnistia Internacional (AI) ha recollit prop de 
100.000 firmes en una desena de països –han 
firmat persones a l’Argentina, Austràlia, Finlàndia, 
Irlanda, Suïssa, el Regne Unit i els EUA– per exigir la 
retirada de l’avantprojecte de llei de l’avortament. 
L’organització, que ha fet arribar les firmes a la 
vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz 
de Santamaría, denuncia que amb aquesta reforma 
l’Estat s’allunya de la majoria de països de la Unió 
Europea així com de les recomanacions de les 
Nacions Unides i del Consell d’Europa. En un 
comunicat, Amnistia ha recordat que 
l’avantprojecte de llei “limita el dret de les dones a 
prendre decisions lliures i informades per si 
mateixes”. Segons Esteban Beltrán, director d’AI, 
la nova llei “és discriminatòria” perquè afecta de 
“manera desproporcionada les dones en situació 
de vulnerabilitat”, com ara joves i immigrants.

■ Amnistia recull 100.000 firmes 
contra la llei de l’avortament

El fiscal Jorge Fernández de Aránguiz acusa 
l’advocada Rosario Porto i el periodista Alfonso 
Basterra, pares de l’Asunta, la nena localitzada 
morta en un terreny forestal el 22 de setembre  
del 2013, d’un delicte d’assassinat i demana  
per a cadascun d’ells 18 anys de presó. En l’escrit 
d’acusació, fet públic ahir, el fiscal recorda que 
concorre l’agreujant de parentiu. Considera  
que tots dos van concebre un pla per subministrar 
a la menor de 12 anys un ansiolític i que després  
la van asfixiar tapant-li la boca i el nas. Asunta 
Basterra Porto “va patir nàusees i vòmits”  
i li va resultar impossible defensar-se. 

■ El fiscal demana 18 anys per 
cadascun dels pares d’Asunta
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