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EDUCACIÓ wEls docents balears preveuen reunir-se avui en
assemblea per acordar noves accions de protesta contra la
política educativa del Govern de Bauzá. No es descarta
recuperar la vaga, després del fracàs de les últimes reunions
amb la Conselleria d’Educació, que ara només accepta nego-
ciar el calendari d’implantació del trilingüisme. Actualment,
aquest sistema s’està aplicant en la majoria de centres, encara
que amb notables dificultats, segons han denunciat els direc-
tors de Secundària. / E. Carranza

SUCCESSOS wLa Policia ha
detingut 17 persones en el
que es considera el robatori
de joies més important
d’Espanya. L’atracament,
amb un botí valorat en més
de 23 milions, es va cometre
el desembre passat a l’em-
presa d’alta joieria Diarsa,
ubicada al carrer López de
Hoyos del districte madri-
leny de Ciudad Lineal. Els
assaltants van sostreure més
de 1.700 rellotges de presti-
gioses marques suïsses, al-
guns d’un valor de fins a
270.000 euros. / Agències

El tercer sector reivindica
accions contra la desigualtat

Representants lliurant el sobre simbòlic a Correus
KIM MANRESA

CIUTADANS wDiverses enti-
tats van aprofitar el Dia In-
ternacional per a l’Eradica-
ció de la Pobresa per recla-
mar ahir a les institucions
un canvi en les polítiques
socials. Així, mitjançant la
tramesa d’una simbòlica car-
ta gegant amb la llegenda
“La pobresa és evitable! Con-
tra les desigualtats: justícia
social”, destinada a tota la
societat, van voler posar de
manifest la persistència de
les penúries. Abans de l’acte,
diversos representants d’asso-
ciacions van llegir un mani-
fest en què instaven les insti-
tucions a llançar diferents
iniciatives per frenar el pro-
gressiu empobriment. Teresa
Crespo, presidenta de la fede-
ració d’Entitats Catalanes
d’Acció Social, i Míriam Ace-
billo, presidenta de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la
Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament, van recla-
mar al Govern espanyol que
faci marxa enrere en les reta-

llades, ja que posen en perill
serveis públics essencials
com la sanitat o l’educació.
En aquest sentit, van exigir
que “els pressupostos gene-
rals tinguin com a eix princi-
pal la lluita contra la crisi”.
També van demanar que, en
lloc de més retallades, aug-
mentin la pressió contra el
frau fiscal de les grans em-
preses, a més d’introduir un
nou impost sobre les transac-
cions financeres. “Un país
pot ser més pobre, però no
pot ser un pobre país”, va
declarar Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector Social,
sobre l’actual crisi a Catalu-
nya. Per la seva part, Núria
Carrera, degana del Col·legi
de Treball Social, va exhor-
tar la gent que “planti cara”
a la situació: “Cal tenir
consciència social, els rics
s’estan fent més rics i els
pobres, més pobres; hi ha
d’haver un canvi de políti-
ques”. / X. Cueva i M.S. Mur

CIÈNCIA wDesenes d’investi-
gadors es van congregar
ahir a les portes de la seu
del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques
(CSIC) a Madrid per denun-
ciar les retallades en R+D+I
i la situació que travessa
aquest organisme, en un
acte emmarcat en la Jor-
nada de dol per la ciència.
Els científics, que van lluir
braçalets negres en senyal
de protesta, van denunciar
també la congelació del
finançament públic de la
investigació. / Efe

Investigadorsdel
CSICprotesten
per les retallades

Els docents balears preveuenmésprotestes
contra la política educativadelGovern

Les escoles especials reben més alumnat, com aquesta a Barcelona

Cau labandadel
robatori de joies
mésgrand’Espanya
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Les retallades estan perjudicant
l’atenció als alumnes amb disca-
pacitat a les escoles ordinàries i
el principi d’escola inclusiva. És
l’advertència que llança el Sín-
dic deGreuges en un informe so-
bre l’escolarització d’alumnat
ambnecessitats educatives espe-
cials, que farà públic avui. L’in-
forme recorda que la llei reco-
neix el dret dels nens amb disca-
pacitat a estudiar en una escola
ordinària, sempre que sigui pos-
sible, i a rebre una atenció
adequada que garanteixi el mà-
xim desenvolupament d’aquests
alumnes. “Aquest dret s’ha vist
erosionat –continua– per l’im-

pacte de les restriccions pressu-
postàries en matèria d’educació
(...), que han afectat negativa-
ment el desenvolupament del
principi d’inclusió escolar de
l’alumnat amb discapacitat”.
Aquest curs, associacions de

pares, sindicats i escoles han
alertat d’una disminució de re-
cursos per als alumnes amb dis-
capacitat, especialment pel que
fa als monitors, personal de su-
port imestres d’educació especi-
al –vegeu La Vanguardia del
3/X/2013–. L’augment del nom-
bre d’alumnes per aula i les reta-
llades de plantilla a les escoles
també afecten l’atenció a la di-
versitat, sobretot en el cas dels
alumnesmés vulnerables. Aques-
ta situació està condicionant

l’elecció d’escola per part de les
famílies. Segons explica el Sín-
dic, estudiants que podrien ser
en una escola ordinària si tin-
guessin el suport necessari són
escolaritzats en escoles especi-
als per falta de recursos i de polí-
tiques adequades.
La conseqüència ha estat que,

per primera vegada en anys,
l’alumnat amb discapacitat ha
baixat a l’escola ordinària i ha
augmentat a l’escola especial,
quan la tendència hauria de ser
la inversa, diu el Síndic. Les da-
des aportades pel Departament
d’Ensenyament indiquen que el
curs 2011-2012 estudiaven a l’es-
cola ordinària 12.031 alumnes
amb discapacitat, mentre que
6.369 ho feien en escoles especi-
als. El curs 2012-2013, en canvi,

l’escola ordinària atenia 11.657
alumnes, i l’especial, 6.744.
L’informe del Síndic també

assenyala un dèficit en les acti-
vitats escolars complementàri-
es: molts alumnes amb discapa-
citat no poden quedar-se a dinar
a la seva escola o anar d’excur-
sió perquè no tenen personal de
suport en aquell període. En
l’etapa de 0 a 3 anys la inclusió
ésmolt escassa “per falta de per-
sonal adequat” i en la postobliga-
tòria tampoc no hi ha una oferta
suficient per a aquests alumnes.
A més, el col·lectiu immigrant
està sobrerepresentat a les es-
coles especials. Una raó podria
ser el desconeixement per part
d’aquestes famílies sobre l’esco-
la inclusiva.
Per tot això, el Síndic recoma-

na a Ensenyament augmentar
els recursos per garantir una
atenció adequada dels nens dis-
capacitats a les escoles i fomen-
tar la formació dels docents, en-
tre altres qüestions.c

PANORAMA

Porto s’oposa que la
jutgi un tribunal popular
ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

L’advocat deRosario Porto s’opo-
sa que el cas de lamort de l’Asun-
ta sigui jutjat per un jurat. Ahir,
el jutge d’instrucció, José Anto-
nio Vázquez Taín, va iniciar els
tràmits perquè el veredicte l’eme-
ti un tribunal popular, com està
establert per a un sumari d’aques-
tes característiques, per un pre-
sumpte delicte d’homicidi o as-
sassinat i en el qual no hi ha al-
tres delictes connexos.
Tres setmanes després d’in-

gressar a la presó de Teixeiro, els
pares de l’Asunta, Rosario Porto i
Alfonso Basterra, efectuaran
avui la seva segona sortida de la
presó per anar als jutjats de San-
tiago. Assistiran a la vista en la
qual es posarà en marxa el pro-
cés previst en la legislació del ju-
rat, que estableix la celebració
d’audiències amb el fiscal i les
parts perquè es pronunciïn sobre
les diligències.
L’advocat deRosario Porto, Jo-

sé Luis Aranguren, va expressar
ahir la seva intenció d’evitar que
hi hagi jurat. “Amb la transcen-

dència mediàtica d’aquest as-
sumpte no hi haurà cap persona
ni a la província d’A Coruña ni a
tot Espanya que no tingui ja una
opinió formada i una condemna
preestablerta contra la meva de-
fensada”, considera Aranguren.
L’advocada de Basterra, Belén

Hospido, s’ha negat fins ara a faci-
litar qualsevol informació a la
premsa, mentre ha seguit una lí-
nia concurrent amb la del lletrat
de Rosario Porto.
L’aplicació de la legislació del

jurat implica una alteració de la
dinàmica processal, segons va ex-
plicar ahir el jutge Vázquez Taín
abans de participar en un curs a
Vigo. “El que canvia ara és que la
iniciativa la porta el fiscal”, va
afirmar Taín, que diu que ha re-
but “molts informes” de la Guàr-
dia Civil.c

ElSíndicdeGreugesalertadel
retrocésen l’escola inclusiva
Les retalladesminen l’atenció als alumnes discapacitats

Per primer cop en
anys, els alumnes amb
discapacitat baixen
en l’escola ordinària
i pugen en l’especial


