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UN CURS DE DIFERÈNCIA
J Les proves PIRLS tornen a
posar de manifest la bretxa que
encara hi ha entre els alumnes
fills de les classes més
afavorides i els que pertanyen a
famílies més vulnerables, moltes
vegades estrangeres. La
puntuació que a Catalunya
obtenen els primers (527 punts)
és molt pròxima a la mitjana
espanyola, mentre que els
resultats dels alumnes nascuts a
l’estranger (502 punts) cauen
fins a nivells lleugerament
superiors als d’un país com Xile.
Això equival, segons els
còmputs que fan els experts, a
com si entre els uns i els altres hi
hagués gairebé un curs escolar
de diferència.
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PLANS LECTORS
J La Generalitat atribueix la
millora de resultats respecte
a fa cinc anys als plans d’estímul
de la lectura que s’han posat
en marxa a totes les escoles
catalanes (públiques i privades).
Hi ha col·legis que dediquen
un temps diari a llegir, altres
que porten a terme
apadrinaments lectors entre
alumnes de diferents edats,
altres que conviden adults a
llegir en veu alta.
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molt superior als 15 d’Espanya i
als 10 d’Andalusia, per exemple,
però també per sobre de l’avanç
fet per la Unió Europea (UE) i per
l’OCDE», destaca una portaveu
de la conselleria.
Un altre dels resultats positius
per a Espanya és que la proporció
d’alumnes amb baix rendiment
en Comprensió Lectora és d’un
3%, tres punts millor que el 2011 i
un punt percentual per sota de la
mitjana OCDE i del total de països
de la UE, que compten amb el 4%
d’estudiants endarrerits.
El 56% dels estudiants espanyols afirmen que els agrada molt
llegir, un percentatge molt superior a la mitjana de l’OCDE (36%) i
al total de la UE (38%), tan sols superat per Portugal. Els alumnes
que manifesten tenir un alt gust
per la lectura tenen una puntuació més alta: obtenen 534 punts.
La tendència en Comprensió
Lectora és molt similar a la de Matemàtiques i Ciències. Els resultats d’aquestes materies es van conèixer el novembre del 2016 amb
la publicació de l’informe TIMSS
(Estudi de les Tendències en Matemàtiques i Ciències), que també
realitza la IEA. H
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REVÉS A L’APLICACIÓ D’UNA NORMA CATALANA

Una jutge tomba
el protocol que
impedeix tallar la
llum als pobres
Dona la raó al recurs
Les entitats
d’Endesa contra
recorden que la llei
aquesta mesura
24/2015 segueix
antipobresa energètica vigent i inclou el veto
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’

nerables amb risc de tall de subministrament elèctric, però no acordar
mesures que afectin competències
estatals. La sentència retreu la «defectuosa tècnica legislativa» amb
què es va confeccionar el protocol i
adverteix que no es pot «redactar
confusament un precepte legal». La
jutge considera que el protocol, que
establia possibles sancions per a les
empreses energètiques que l’incom-

incompliment de la prohibició de tallar el subministrament elèctric a
una persona sense abans
comprovar que no està en situació
vulnerable, recollida en la llei catalana contra la pobresa energètica, va
estar darrere de la mort d’una dona
gran a Reus el novembre de l’any
passat. Se li va tallar
JAUME SELLART
l’electricitat i no va tenir cap més remei que
il·luminar-se amb espelmes. I una de les espelmes va causar l’incendi
que la va matar.
Una jutge de Barcelona ha anul·lat ara el
protocol impulsat per
l’Agència Catalana de
Consum per facilitar
l’aplicació d’aquesta
mesura recollida en la
llei 24/2015 per un defecte de forma i de competències, acceptant
d’aquesta manera el
recurs interposat per
Endesa. En la seva sentència, la titular del Jut- 33 La vivenda incendiada de la dona de Reus.
jat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, El- plissin, és «un acte nul de ple dret»,
sa Puig, entén que el protocol que donat que no ha sigut aprovat pel
impedeix a les energètiques tallar la Govern de la Generalitat. Davant
llum sense informe previ dels serveis aquest revés judicial, la Taula del
socials no està previst en cap norma Tercer Sector Social de Catalunya i
ni reglament ni ha sigut subscrit per l’Aliança contra la Pobresa Energètiles companyies. La magistrada sosté ca van recordar que la llei catalana
en la seva sentència, que és recurri- contra la pobresa energètica segueix
ble, que la prohibició d’interrompre vigent i impedeix fer talls a persones
els subministraments no pot ser es- en situació vulnerable.
El protocol, van afegir, «servia notablerta per un protocol que fixa «ex
novo» obligacions per a les empreses més com a guia per als ajuntaments
«no previstes en cap norma legal ni i els serveis socials i establia bàsicament el procediment de comunicareglamentària».
ció entre les companyies i les admiGREU SITUACIÓ/ «Aquesta jutjadora no
nistracions», i encara que estava susdesconeix la greu situació en què es- pès cautelarment des de fa un any,
tan les persones en risc residencial», la llei s’ha seguit aplicant, va expliafegeix la jutge, que insisteix que ca- car l’APE en un comunicat. Endesa,
da administració «ha d’actuar en per la seva part, va assenyalar que sel’exercici de les seves competènci- gueix treballant amb les administraes». Per aquest motiu, manté que la cions per afrontar la pobresa energèGeneralitat i els ajuntaments poden tica, sobretot a partir de l’aplicació
aprovar ajudes per a les famílies vul- del bo social. H

