
Despatxos amb parets de vidre
i espais diàfans que permetin veu-
re tot el que passa a dintre de l’es-
cola o de l’institut, aules que pu-
guin ajuntar-se o equipaments
que incorporin la tecnologia en el
dia a dia de les classes són alguns
dels criteris que regiran els futurs
edificis i que es concretaran en un
document que la Conselleria d’E-
ducació tancarà aquest juliol. Una
arquitectura que, segons ha espe-
cificat el Departament, inclourà
mesures per prevenir situacions
de violència com ho són l’abús i
l’assetjament sexual.     

La proliferació de barracons als
centres educatius catalans i espe-
cialment als de les comarques de
Girona –líder, des de fa anys, en
acumulació i antiguitat de mò-
duls prefabricats– és una de les as-
signatures pendents de l’adminis-
tració, condicionada per la manca
de pressupost. L’exigència de des-
encallar construccions és una
 reivindicació comuna i recurrent
de les famílies dels alumnes i dels
representants sindicals docents;
als quals el director territorial d’E-
ducació a Girona, Martí Fonalle-
ras, va donar la raó el primer dia
del curs passat, quan va expressar
públicament el propòsit de reduir
el nombre de barracons. 

Després d’obrir un procés par-
ticipatiu al seu web sobre com
haurien de ser els edificis escolars
del futur, a finals del , el De-
partament va organitzar al març,
juntament amb la Fundació Jau-

me Bofill i el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya la jornada «Nous es-
pais, nous aprenentatges» per co-
mençar a definir el model cons-
tructiu. Aquest  de juny, el con-
seller Josep Bargalló en va avançar
alguns eixos a la Comissió d’Edu-
cació del Parlament, on va expli-
car que «volem utilitzar l’arquitec-
tura per impulsar la transforma-
ció educativa». Per Bargalló, «no
té cap sentit» que «la rigidesa dels
espais» condicioni els centres, i va
defensar «una arquitectura edu-

cativa versàtil i polivalent» que
respongui «a les noves necessitats
metodològiques i d’innovació». 

El conseller va explicar que
quan el Govern aprovi el pressu-
post per tirar endavant una obra
s’obrirà un termini de participació
per a la direcció del centre, el
claustre, l’associació de famílies i
la resta de la comunitat educativa.
Les seves aportacions, va afegir,
s’inclouran al plec del concurs pú-
blic «per tal que els arquitectes els
tinguin en compte a l’hora de for-
mular les seves propostes». 

D’altra banda, el document que
prepara la Conselleria tindrà en

compte el canvi climàtic, la igual-
tat de gènere, la salut i la seguretat,
amb mesures preventives que es
concretaran en «espais diàfans o
despatxos de vidre». Segons Bar-
galló, així «aconseguiríem fer vi-
sibles totes les accions que passen
a l’interior d’un centre educatiu,
que és la millor manera de donar
seguretat als nostres alumnes i als
nostres docents».

Tot i que la reorientació arqui-
tectònica dels edificis escolars ha
sorgit en algunes sessions del
Consell Escolar de Catalunya, el
sindicat docent majoritari a Giro-
na, Ustec·STEs, no en té cap infor-

mació oficial. El seu portaveu, Xa-
vier Díez, va posar en dubte que
es consulti els claustres i en va cri-
ticar la manca de consens i de de-
bat, en qualsevol cas, va qualificar
l’anunci del Departament «políti-
ca d’aparador, propaganda elec-
toral». Díez va indicar que «sense
pressupost no es poden fer políti-
ques tan ambicioses» i va consi-
derar «un sarcasme parlar de
nova arquitectura quan ni tan sols
hi ha arquitectura», en referència
al gran nombre de barracons que
hi ha arreu del territori. 

PILI TURON GIRONA

Educació vol espais diàfans i despatxos de
vidre per prevenir l’abús sexual als centres

El Departament tancarà al juliol un document que recollirà els criteris que regiran les futures
construccions educatives, obrint la possibilitat a què el professorat i les famílies facin aportacions

El nou projecte tindrà en compte la igualtat de gènere, la salut i la seguretat d’alumnes i docents





La secció de l’Ins Ermessenda de
Girona, en barracons. MARC MARTÍ
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CONSTRUCCIONS 
Un primer paquet
d’obres n’inclou
tres de gironines 

 Les escoles de Vall-llobre-
ga i de Vilamalla i l’institut
Salvador Sunyer Aymeric, de
Salt, són els únics centres gi-
ronins que han entrat en un
paquet de 27 obres que el De-
partament d’Educació va
aprovar i encarregar a In-
fraestructures.cat a l’abril. La
Conselleria, que ho va inclou-
re en un pla d’obres per a set
anys, va dir que el pressupost
és de 104 milions d’euros
(10.850.000 per als tres pro-
jectes gironins). A banda, a
Girona estan en marxa altres
projectes llargament reivindi-
cats com els edificis per als
instituts de Vilablareix i Cal-
des de Malavella. Segons Edu-
cació, a l’inici de l’últim curs,
a Girona hi havia 102 centres
amb barracons. P.T.V. GIRONA
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Servei d’Ajuda Econòmica (SAE)
1. Família nombrosa amb 4 fills a càrrec. La situació d’a-
quest nucli familiar ha anat empitjorant des que l’home va
perdre la feina farà ara 4 anys. Des del primer moment van
ser atesos per Serveis Socials i el Servei d’Acollida de Càri-
tas, per anar cobrint les necessitats més bàsiques. Tot i així
la situació no ha anat millorant i ni tan sols hi ha hagut pos-
sibilitat de quedar-se en el pis de lloguer on estaven des
de feia 2 anys i tenien acumulats 5 mesos de deute d’im-
pagament. Actualment s’està procedint analitzar i valorar
el cas perquè puguin accedir a un lloguer social i també els
dos caps de família inicien accions de caire sociolaboral per
cercar feina i poder estabilitzar-se com a família. Reben
també suport d’alguns amics. Es demanen 275 € per cobrir
un allotjament de diversos dies en un pensió del municipi.
Ref. 1860

2. Dona de 34 anys en situació d’atur i extrema vulnerabilitat.
Actualment és atesa per un equip de serveis socials i l’ajuda
de Càritas. El darrer any ha estat vivint al carrer. La situació
és molt precària i ha arribat afectar la salut emocional i men-
tal d’aquesta persona, cosa que ha fet que hagi estat ingres-
sada durant uns dies, per intentar estabilitzar-la. Va arribar

a Catalunya farà 4 anys, però la seva situació administrativa
continua sent d’irregularitat. A la seva arribada va estar tre-
ballant a l’hostaleria, però no li va anar bé, perquè no aca-
bava de cobrar el que s’havia pactat inicialment amb el
propietari de l’establiment. Durant aquest temps ha estat
acollida per algunes amigues, però va arribar a un punt que
el carrer es va convertir en el seu sostre. Es demanen 300 €
per cobrir un allotjament temporal. Ref. 1861

3. Família monomarental formada per mare i fill de 8 anys.
Actualment es troben pendents de resolució d’una Renda
Garantida de Ciutadania que els permeti uns ingressos mí-
nims. A Serveis Socials fan seguiment amb un treballador
social que els assessora i orienta a través d’un pla de tre-
ball personalitzat. A Càritas també són atesos pel Servei
d’Acollida, que quinzenalment escolta aquesta mare, que
manifesta sentir-se molt còmoda en aquest espai, on una
voluntària i una tècnica del servei es troben a disposició de
les persones per poder-les escoltar en aquestes situacions
de vulnerabilitat socioeconòmica. Es demanen 148 € per
cobrir una despesa de menjador escolar de dos mesos
(maig i juny) del nen. Ref. 1862

4. Família monomarental formada per mare i dues filles me-
nors. Des del Serveis Socials del municipi, fan seguiment de
la situació d’aquesta unitat familiar. Anteriorment la mare
havia treballat, però des del procés de separació amb l’ex-
parella, la situació socioeconòmica no ha estat bona i ha
anat empitjorant per dies. La conciliació familiar i laboral es
fa difícil, ja que aquí no tenen família directa. A Càritas són
atesos per l’equip de voluntariat del Servei d’Acollida i també
pels del TALC (Taller d’Acollida Lingüística i Cultural) que té
l’entitat al poble on viu la família. Aquesta dona es defineix
com una persona lluitadora i amb moltes ganes que els seus
dos fills tinguin les oportunitats formatives que ella no va
poder tenir. Es demanen 111 € per cobrir un deute de men-
jador escolar dels dos fills. Ref. 1863

5. Parella amb dos fills menors, nen i nena. Des del Serveis
Socials, a través d’un treballador social, fan seguiment de
la situació de vulnerabilitat que pateix la família. L’home
ha començat a treballar farà dues setmanes i aquest fet ha
donat moltes esperances a la família. Ell ja havia treballat
a l’àmbit de la construcció i ha trobat feina d’aquest gremi
per a un parell de mesos. La família és beneficiària de la

cistella d’alimentació bàsica que atorga el Centre de Dis-
tribució d’Aliments que gestiona Càritas al municipi on
viuen. Tenen un parell de mesos de lloguer pendent, però
ja han parlat amb el propietari que ho podrien començar a
retornar el mes que ve. La mare fa diàriament recerca de
feina. Anteriorment havia treballat el sector de la neteja
industrial. Es demanen 148 € per cobrir deute de menja-
dor escolar (abril i maig) dels dos fills. Ref. 1864

6. Jove de 21 anys sense feina i amb situació administra-
tiva irregular al país. Fa 1 any va arribar procedent del Mar-
roc. Actualment està acollit per un compatriota que el
deixa  dormir a casa on pot. El fet de no tenir la documen-
tació per  residir i treballar a Catalunya el situa en un alt ni-
vell de  vulnerabilitat i amb moltes dificultats per accedir al
mercat laboral. Des del servei d’acollida de Càritas, s’atén
aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya en aquests mo-
ments tan complicats per a ell, pel que fa a falta de xarxa
familiar, feina, sostre estable. Al seu país d’origen hi ha dei-
xat  família, pare, mare i germans. Es demanen 148 € per fer
front al  pagament d’allotjament temporal en una pensió.
Ref. 1865


