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Reaccions

“És un calendari més
racional per treure
el màxim de l’esforç
d’alumnes i mestres”
Ernest Maragall
CONSELLER D’EDUCACIÓ

“L’administració
s’ha de fer càrrec de
la gestió directa de les
activitats del febrer”
Walter García
PRESIDENT DE LA FAPAC

“Maragall s’ha preci-
pitat fent pública una
de les vuit propostes
que hi ha a debat”
Rosa Cañadell
PORTAVEUDELSINDICATUSTEC-STES

Redacció
BARCELONA

El PSC es va quedar sol
ahir en defensar de totes
totes la proposta del conse-
ller d’Educació, Ernest Ma-
ragall, d’avançar una set-
mana l’inici del curs esco-
lar i traslladar al febrer
aquests dies de vacances.
Tant ERC i ICV-EUiA, que
formen govern amb els so-
cialistes, com els grups de

Unapropostainoportuna,
segonselparerdelspartits

l’oposició, CiU i PPC, van
advertir que la modificació
del calendari escolar s’ha
de fer des del consens i van
criticar que la proposta
s’hagi llançat en ple debat
sobre la llei d’educació.

ERC i ICV-EUiA van as-
segurar que ni Maragall ni
cap responsable d’Educa-
ció els havia informat prè-
viament de la intenció de
fer públic el possible canvi
de calendari escolar. El di-

putat d’ERC Josep Maria
Freixanet va indicar que
aquest debat ja està intro-
duït en el Pacte Nacional
per l’Educació, però va aler-
tar que “el que no es pot fer
és improvisar ara un calen-
dari sense que hi hagi un
acord que haurà d’anar
més enllà de la comunitat
educativa”.

En la mateixa línia, des
d’ICV, Dolors Camats creu
que és bo “fer un debat

“És necessari negoci-
ar abans d’aplicar res.
Hi ha molts sectors
implicats”
Montse Ros
SECRETÀRIA D’EDUCACIÓ DE CCOO

“Avançant les classes
no hi ha temps sufici-
ent per preparar
el curs escolar”
Roser Font
SECRETÀRIA D’EDUCACIÓ DE LA UGT

“No es pot fer aques-
ta proposta si no se
sap com solucionar la
setmana del febrer”
Irene Rigau
DIPUTADA DE CIU

sense presses i amb el
màxim consens”.

Per part de CiU, Irene
Rigau va recordar que la
seva formació sempre ha
estat favorable a avançar el

començament de curs, tot
i que va recriminar a Er-
nest Maragall que ho hagi
fet públic “sense tenir clar
en quines condicions es
farà la setmana de vacan-

ces del febrer”. “Ha provo-
cat més dubtes que soluci-
ons”, segons ella, en refe-
rència a la incògnita sobre
com es podran finançar les
activitats d’oci i reforç es-
colar d’aquesta setmana.
“El conseller busca l’en-
frontament social, perquè
no ha consultat ningú, ni el
Parlament, ni el professo-
rat, ni les famílies”, va la-
mentar el diputat del PP,
Rafael López.

Qui sí que va donar tot el
suport a l’anunci del conse-
ller va ser el PSC a través
del diputat Daniel Font,
amb l’argument que ins-
taurar un nou calendari es-
colar “és una vella aspira-
ció de les famílies”. ■

El conseller Ernest Maragall ahir a la sessió de control del
Parlament ■ JOSEP LOSADA

Reserves sindicals, aprovat
dels pares amb condicions
| La FAPAC reclama que es garanteixi que les escoles obriran la setmana de vacances
del febrer| Alerten de la necessitat de recursos per garantir les activitats extraescolars
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La proposta de reforma del
calendari escolar va tenir
ahir, amb caràcter general,
una primera bona acollida
al Consell Escolar de Cata-
lunya, el màxim òrgan de
participació i consulta en
matèria educativa, que a
partir d’ara haurà de consi-
derar-la, debatre-la i eme-
tre el seu dictamen. Sense
entrar encara en el debat,
que s’iniciarà pròxima-
ment, la major part dels
membres que integren
aquest organisme (en
què estan repre-
sentats tots els es-
taments de la co-
munitat educati-
va) van rebre amb
bons ulls la propos-
ta que ahir a la
tarda els va
presentar la
conselleria
d’Educació,

després de fer-la pública als
mitjans de comunicació.

Els sindicats de mestres,
que tenen també represen-
tació al Consell Escolar,
van acollir, en canvi, la pro-
posta amb desconfiança i
recel, a banda de criticar
l’“oportunisme” del conse-
ller Maragall per haver fet
coincidir l’anunci amb
l’inici del debat parlamen-
tari sobre la llei d’educació
de Catalunya (LEC), molt
contestada pels sindicats
d’ensenyament.

La Federació
d’Associacions

de Pares
d’Alumnes de
Catalunya

(FAPAC) va considerar po-
sitiva la reforma, si bé va
demanar a l’administració
educativa que es faci càrrec
de la gestió directa de les
activitats extraescolars du-
rant la setmana addicional
de vacances del mes de fe-
brer. El president de la
FAPAC, Walter García, va
expressar la seva preocu-
pació per la solució que es
doni a la necessitat de les
famílies que no puguin fer-
se càrrec dels fills a l’hora
de buscar activitats alter-
natives per a aquesta
setmana, i va dema-
nar que es garan-
teixi l’obertura
dels centres.

“La proposta no funcio-
narà si l’administració no
s’implica a fons perquè hi
hagi una oferta suficient
d’aquestes activitats i per

garantir que les escoles
obrin les seves portes
per acollir els nens”,
va insistir el porta-
veu dels pares
d’alumnes.

Les organitzacions sindi-
cals van criticar que la
conselleria no hagi
negociat abans la
proposta amb els
representants
de la comunitat
educativa, alhora
que van alertar
que els mestres
han de disposar de

prou temps per preparar el
curs, tot i veure amb bons
ulls la racionalització del ca-
lendari escolar.

La portaveu del sindicat
USTEC-STEs, Rosa Caña-
dell, va advertir que el nou
calendari no es pot aplicar
fins que no hi hagi garanti-
es que la maquinària esco-
lar funcionarà i que les
plantilles estaran tanca-
des al mes de juliol. Caña-
dell va alertar també de la
necessitat de recursos per-
què els escolars puguin fer
activitats de lleure en les
vacances del febrer.

La secretària general de
la Federació d’Ensenya-
ment de CCOO, Montse
Ros, també va reclamar
que la proposta vingui
acompanyada de recursos
i que es negociï la situació
de tots els professionals
implicats, no només els
del sector de l’ensenya-
ment.

Des de la federació d’ense-
nyament del sindi-

cat UGT, Roser
Fontvasumar-se
a la necessitat
d’obrirundebat
sobre la refor-
ma del calenda-
ri escolar i va
demanar “pru-

dència”. ■

Les xifres

6,3 20
per cent és el percentatge de
fons que han estat finalment
demanats per cobrir activi-
tats d’Escoles Obertes.

milions d’euros és l’oferta
d’ajuts a activitats d’Escoles
Obertes per al juny i el setem-
bre entre el 2006 i el 2008.
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Les aules
prospera la


