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T E N D È N C I E S

El Síndic de Greuges alerta del
retrocés en l’escola inclusiva

DIVENDRES, 18 OCTUBRE 2013

PANORAMA

Les retallades minen l’atenció als alumnes discapacitats

l’elecció d’escola per part de les
famílies. Segons explica el Síndic, estudiants que podrien ser
en una escola ordinària si tinguessin el suport necessari són
escolaritzats en escoles especials per falta de recursos i de polítiques 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 dades aportades pel Departament
d’Ensenyament indiquen que el
curs 2011-2012 estudiaven a l’escola ordinària 12.031 alumnes
amb discapacitat, mentre que
6.369 ho feien en escoles especials. El curs 2012-2013, en canvi,

Per primer cop en
anys, els alumnes amb
discapacitat baixen
en l’escola ordinària
i pugen en l’especial
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Les escoles especials reben més alumnat, com aquesta a Barcelona
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Les retallades estan perjudicant
l’atenció als alumnes amb discapacitat a les escoles ordinàries i
el principi d’escola inclusiva. És
l’advertència que llança el Síndic de Greuges en un informe sobre l’escolarització d’alumnat
amb necessitats educatives especials, que farà públic avui. L’informe recorda que la llei reconeix el dret dels nens amb discapacitat a estudiar en una escola
ordinària, sempre que sigui possible, i a rebre una atenció
adequada que garanteixi el màxim desenvolupament d’aquests
alumnes. “Aquest dret s’ha vist
erosionat –continua– per l’im-

pacte de les restriccions pressupostàries en matèria d’educació
(...), que han afectat negativament 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 recursos per als alumnes amb discapacitat, especialment pel que
fa als monitors, personal de suport i mestres d’educació especial –vegeu La Vanguardia del
3/X/2013–. L’augment del nombre d’alumnes per aula i les retallades de plantilla a les escoles
també afecten l’atenció a la diversitat, sobretot en el cas dels
alumnes més vulnerables. Aquesta situació està condicionant

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

L’advocat de Rosario Porto s’oposa que el cas de la mort de l’Asunta sigui jutjat per un jurat. Ahir,
el jutge d’instrucció, José Antonio Vázquez Taín, va iniciar els
tràmits perquè el veredicte l’emeti un tribunal popular, com està
establert per a un sumari d’aquestes característiques, per un presumpte delicte d’homicidi o assassinat i en el qual no hi ha altres 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 Santiago. Assistiran a la vista en la
qual es posarà en marxa el procés previst en la legislació del jurat, que estableix la celebració
d’audiències amb el fiscal i les
parts perquè es pronunciïn sobre
les diligències.
L’advocat de Rosario Porto, José Luis Aranguren, va expressar
ahir la seva intenció d’evitar que
hi hagi jurat. “Amb la transcen-

l’escola ordinària atenia 11.657
alumnes, i l’especial, 6.744.
L’informe del Síndic també
assenyala un dèficit en les activitats escolars complementàries: molts alumnes amb discapacitat no poden quedar-se a dinar
a la seva escola o anar d’excursió perquè no tenen personal de
suport en aquell període. En
l’etapa de 0 a 3 anys la inclusió
és molt escassa “per falta de personal adequat” i en la postobligatòria tampoc no hi ha una oferta
suficient per a aquests alumnes.
A més, el col·lectiu immigrant
està sobrerepresentat a les escoles especials. Una raó podria
ser el desconeixement per part
d’aquestes famílies sobre l’escola inclusiva.
Per tot això, el Síndic recomana a Ensenyament augmentar
els recursos per garantir una
atenció adequada dels nens discapacitats a les escoles i fomentar la formació dels docents, entre altres qüestions.c

dència mediàtica d’aquest assumpte 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 defensada”, considera Aranguren.
L’advocada de Basterra, Belén
Hospido, s’ha negat fins ara a facilitar qualsevol informació a la
premsa, mentre ha seguit una línia concurrent amb la del lletrat
de Rosario Porto.
L’aplicació de la legislació del
jurat implica una alteració de la
dinàmica processal, segons va explicar 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 rebut “molts informes” de la Guàrdia Civil.c

Representants lliurant el sobre simbòlic a Correus

KIM MANRESA

El tercer sector reivindica
accions contra la desigualtat
CIUTADANS w Diverses entitats van aprofitar el Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa per reclamar ahir a les institucions
un canvi en les polítiques
socials. Així, mitjançant la
tramesa d’una simbòlica carta gegant amb la llegenda
“La pobresa és evitable! Contra 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’associacions van llegir un manifest en què instaven les institucions a llançar diferents
iniciatives per frenar el progressiu empobriment. Teresa
Crespo, presidenta de la federació d’Entitats Catalanes
d’Acció Social, i Míriam Acebillo, presidenta de la Federació Catalana d’ONG per la
Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament, van reclamar 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 generals tinguin com a eix principal la lluita contra la crisi”.
També van demanar que, en
lloc de més retallades, augmentin la pressió contra el
frau fiscal de les grans empreses, a més d’introduir un
nou impost sobre les transaccions financeres. “Un país
pot ser més pobre, però no
pot ser un pobre país”, va
declarar Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social,
sobre l’actual crisi a Catalunya. Per la seva part, Núria
Carrera, degana del Col·legi
de Treball Social, va exhortar 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 polítiques”. / X. Cueva i M.S. Mur

Els docents balears preveuen més protestes
contra la política educativa del Govern
EDUCACIÓ w Els 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 negociar 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 directors de Secundària. / E. Carranza

Investigadors del
CSIC protesten
per les retallades

Cau la banda del
robatori de joies
més gran d’Espanya

CIÈNCIA w Desenes d’investigadors es van congregar
ahir a les portes de la seu
del Consell Superior d’Investigacions Científiques
(CSIC) a Madrid per denunciar les retallades en R+D+I
i la situació que travessa
aquest organisme, en un
acte emmarcat en la Jornada 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

SUCCESSOS w La 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’empresa d’alta joieria Diarsa,
ubicada al carrer López de
Hoyos del districte madrileny de Ciudad Lineal. Els
assaltants van sostreure més
de 1.700 rellotges de prestigioses marques suïsses, alguns d’un valor de fins a
270.000 euros. / Agències

