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Coordinació Rural de Catalunya és una organització 
d’acció social compromesa amb el món rural. La nostra 
tasca s’adreça en favor de la vida d’infants, joves, 
famílies, entitats, col·lectius, etc. que viuen en el territori. 
Per aquest motiu, en aquest nou número volem parlar de 
la LEC, la Llei d’educació de Catalunya, aprovada el passat 
mes de juliol al Parlament de Catalunya, que afecta a 
alumnes, professors i en definitiva, el nostre país.  

Els centres educatius han encetat un nou curs. Alguns 
d’ells han incorporat nous alumnes, altres han estrenat 
aules o bé escola, però hi ha una cosa en comú per tots 
ells, la LEC. La llei pretén construir i consolidar el model 
educatiu del nostre país.  

És necessari establir una pauta general per cada àmbit ( 
educació, salut, immigració, joventut,...) aprovada pel 
govern. Ara bé, Catalunya és un país molt divers i cal ser 
molt conscient i fer un anàlisi molt a mida de cada 
territori per tal d’adequar les mesures necessàries per 
cada zona. Sent així, qui ha d’aplicar la normativa són els 
propis agents del territori ja que aquests són els que 
coneixen bé, i de primera mà, les seves mancances però 
també virtuts i quines actuacions poden ser millors per 
oferir, en el cas de l’educació, una formació de qualitat. 
Per aconseguir que el desplegament d’una llei sigui el 
més eficaç i efectiu possible es necessita interactuar amb 
el territori.  

En aquest punt, volem posar un exemple d’una mesura 
que es va plantejar fa uns anys per garantir, entre altres 
motius,  millores en el fracàs escolar, l’aplicació de la 
sisena hora.  
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Aquesta mesura no es va fer segons les necessitats 
territorials ni tan sols es va tenir en compte el nombre de 
recursos humans i econòmics que calia garantir per aplicar-
la. No obstant això, volem remarcar que en les escoles 
rurals no hi ha fracàs escolar, els alumnes surten preparats i 
a punt per anar a secundària. Per garantir qualitat en 
l’educació  no a tot arreu és necessari una sisena hora sinó 
que, potser, en algunes escoles rurals es pot reduir l’estona 
lliure després del menjador,... De fet, l’educació no sempre 
ha de ser dirigida i basada en l’aprenentatge de continguts 
dels llibres de text o d’altres documents. En aquelles escoles 
on els alumnes hi estan de les 9 del matí a les 5 de la tarda, 
tenen molt espais per aprendre i formar-se. 

Però, afortunadament la llei vol dotar d’autonomia als 
centres, aquest aspecte és molt beneficiós per tot el que 
esmentem anteriorment.  La creació de 18 zones educatives 
ajudarà a implicar les administracions locals per tenir en 
compte els recursos i necessitats de cada una i sobretot, 
cada centre educatiu, sigui quina sigui la seva ubicació, 
podrà sentir-se escoltat i treballar per millorar les seves 
mancances reals.  

Des de Coordinació Rural de Catalunya volem fer una crida 
al govern, administracions i agents educatius, perquè ara 
arriba el moment de saber adequar-se a la heterogeneïtat 
del territori i fer que tot allò aprovat pugui beneficiar al 
màxim al nostre país i que cada alumne, docent i centre 
educatiu no se senti exclòs o “llunyà”. 

Es un bon moment,doncs, per a demostrar que pensem en 
la realitat territorial de país, però també i sobretot per 
demostrar que actuem tenint en compte aquesta realitat.   
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FOC 
 
Cada any, durant l’estiu, sembla com si les notícies fossin 
repetides i que són igual que l’any anterior. L’estat de les 
platges, l’ocupació turística, els màxims històrics de calor i de 
consum d’energia, el fitxatge d’aquell davanter que fa 
il·lusionar l’afició d’un equip, les meduses... N’hi ha una però, 
que no ens agradaria sentir mai: són els incendis forestals. Any 
rere any els incendis van devastant el nostres boscos i 
malmetent la nostra flora i fauna. A més a més, aquest any 
hem de lamentar la mort de cinc bombers professionals del 
GRAF. 
  
Els padrins sempre deien que el foc s’ha d’apagar a l’hivern. 
Jo de petit no ho entenia, però amb el pas dels anys ho he vist 
clar. Fa poc em van ensenyar un parell de fotografies del poble 
de fa 35 i 100 anys respectivament. En aquestes fotos es veien 
dos boscos quasi “nets”, sense gens de sotabosc. 
L’abandonament de moltes de les activitats agrícoles 
tradicionals fa que, sí els mirem en l’actualitat, molts dels 
boscos del nostre país s’hagin convertit en autèntics polvorins. 
El desarrelament de la gent al territori dóna lloc a molts 
problemes i els incendis forestals són sense cap mena de 
dubte un d’ells. La gent del territori són els “jardiners” del 
país, i que fan  una funció bàsica per a la societat, són els que 
tenen cura de boscos i camps, ja sigui llaurant-los o fent-hi 
pasturar el bestiar. 
  
Amb el foc marxen els arbres, les il·lusions i el treball de 
moltes famílies, patrimoni, història...   

Albert Solé i Casals 

President de Coordinació Rural  de Catalunya 
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Des del 1999 Coordinació Rural de Catalunya du a terme el camp 
de treball internacional DESENVOLUPAMENT RURAL, DESPRÉS 
DEL FOC. Aquest camp de treball ha fet durant les seves onze 
edicions tasques de prevenció i de recuperació de zones 
afectades pels incendis del 1986, 1994 i 1998.  El camp de treball 
fa tants anys que funciona perquè fa dues tasques vitals. El 
primer, i més visible, arreglar camins, neteja de fonts, de zones 
cremades o en perill d’incendiar-se... Però hi ha un altre objectiu 
tant o més important: donar suport a la gent que han patit la 
pèrdua del seu entorn més proper, ajudant-los ha engegar 
iniciatives per dinamitzar el territori, fent pedagogia perquè 
aquestes catàstrofes no és tornin a repetir. Molta d’aquesta gent 
és mostra molt agraïda, quan veu que joves de tot el món vénen 
per col·laborar i ajudar en una tasca social molt important. Amb 
aquest projecte Coordinació Rural de Catalunya aporta el seu 
granet de sorra per ajudar a apagar el foc a l’hivern, però també 
a encendre una flama a l’esperança per al món rural ajudant a 
desenvolupar projectes per tal de millorar el nostre entorn més 
proper. 
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Les telecomunicacions en el món rural 
 
Deixant de banda altres aspectes transversals, podem 
estar convençuts que en el segle XXI allò que posarà els 
pobles i ciutats de Catalunya en el mapa del món són les 
infraestructures de telecomunicacions. Aquestes, que es 
tradueixen en tota una munió de xarxes i d’equips d’alta 
tecnologia que requereixen d’una planificació complexa i 
d’un coneixement a fons de les necessitats del territori, 
esdevenen la punta de llança de les polítiques públiques 
que enforteixen la cohesió social i esdevenen la garantia 
de la competitivitat dels sectors productius i de 
l’economia. Tenir o no tenir infraestructures de 
telecomunicacions condiciona la qualitat de vida i per 
tant el grau de desenvolupament de les diferents zones 
del nostre país. I això és abastament conegut per la gent 
que coneix el territori de primera mà, com la CRUC, i per 
qualsevol persona que visqui en l’àmbit rural, el jovent 
del qual s’ha hagut de plantejar històricament haver de 
marxar a viure o treballar a un altre lloc per tal de 
disposar de serveis adients a les seves necessitats.  

Jordi Bosch i Garcia 
Secretari de Telecomunicacions i 

Societat de la Informació. 
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El nostre Govern té clar que això, avui dia, és un fet 
inacceptable, i està posant totes les eines al nostre abast 
per tal que les diferents orografies i realitats poblacionals 
del nostre país passin a ser exclusivament una forma de 
riquesa i no suposin cap mena de discriminació per a uns 
ciutadans respecte d’uns altres.  
 
Per aquest motiu, la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació, del departament de Governació i 
Administracions Públiques, està desplegant gran part dels 
seus esforços i polítiques en els territoris més allunyats dels 
centres urbans, més allunyats de la metròpoli; territoris que 
han estat històricament menystinguts per l’administració i 
que requereixen d’actuacions estratègiques per garantir-ne 
la cohesió i competitivitat. I ho estem fent a través de 
projectes com el Catalunya Connecta, que té l’objectiu de 
dotar, a través de la construcció de més de 250 
infraestructures i d’altres actuacions, de telefonia mòbil, 
Internet de banda ampla i Televisió Digital Terrestre tots els 
nuclis de població de més de 50 habitants, i de més petits, 
atenent les especificitats del territori. El pla, que té un 
horitzó d’execució fins al 2010, està fent que les nostres 
empreses i els nostres ciutadans, independentment de la 
seva ubicació, puguin estar connectats al món i a les 
múltiples oportunitats d’aprenentatge i de coneixement 
que la societat de la informació ens ofereix. 
 
I és en aquest àmbit, el de la societat del coneixement, on 
també hi estem esmerçant molts esforços, tot potenciant, 
entre d’altres, la xarxa de Punts Tic de Catalunya, que posa 
a la disposició del jovent i la ciutadania en general l’accés a 
Internet i a les tecnologies de la informació. Aquests punts 
esdevenen espais integradors que potencien la 
dinamització comunitària i empresarial del territori.  
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També hem prioritzat, en les darreres convocatòries 
d’ajuts, aquells destinats a municipis més petits, rurals i 
allunyats dels grans centres urbans. 
 
I aquestes polítiques comencen a donar els resultats 
esperats; en els darrers mesos han aparegut tot un seguit 
d’enquestes que demostren que anem pel bon camí pel 
que fa als objectius assolits i les dinàmiques generades al 
voltant de la societat de la informació en el nostre país. 
Enquestes que, entre d’altres, ens informen que durant 
l’any 2008 ha crescut un 64% el nombre d’empreses 
catalanes que venen els seus productes per Internet i que 
l’ús de la xarxa ha crescut més de 8 punts durant el 
mateix període de temps.  
 
Aquestes dades ens demostren que finalment estem 
eliminant l’escletxa digital a Catalunya, que com tots 
sabem era un dels factors més importants que 
condueixen a l’exclusió social, en minvar les possibilitats 
de projecció professional, cultural i personal de tota la 
nostra ciutadania però, molt especialment, del nostre 
jovent. 
  
Però hi ha una dada que em sembla d’una especial 
rellevància, i és el darrer estudi realitzat per la Fundació 
Món Rural, que indica que la telefonia mòbil i Internet 
són els serveis públics catalans més valorats en l’àmbit 
rural del nostre país. I aquesta dada em sembla 
especialment satisfactòria perquè, com comentava al 
començament, són aquests territoris, als quals la 
Coordinació Rural de Catalunya també hi dedica els seus 
esforços, aquells que més han necessitat -i en 
continuaran necessitant- de la tasca del Govern per 
assolir l’equilibri territorial que el nostre país necessita.  
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Aquestes dades i indicadors ens confirmen que anem pel 
bon camí i que estem treballant per crear unes bases 
sòlides que situïn el nostre país com un referent i aportin a 
la nostra ciutadania tot fent un esment especial en el nostre 
jovent l’accés a les comunicacions electròniques, a les 
telecomunicacions i al coneixement de les noves 
tecnologies i les seves possibilitats que el nostre present i 
futur ens fan menester. I és aquest clar horitzó, que 
compartim amb la Coordinació Rural de Catalunya, allò que 
ens esperona, amb l’ajut de tothom, a continuar treballant 
amb fermesa des de la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del departament de Governació i 
Administracions Públiques. 
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LA LLEI D’EDUCACIÓ. FLEXIBILITAT I TERRITORI 
 

La LEC, acrònim habitual amb què se la coneix, és la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, aprovada pel 
Parlament de Catalunya en el Ple de l’1 de juliol de 2009 i 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat el dia 16 de 
juliol. 

La LEC, primera llei d’educació de Catalunya d’abast 
general per a l’ensenyament no universitari, reflecteix 
l’opció per un model propi de l’educació, en exercici de 
les competències que recull l’Estatut en el marc 
constitucional sobre la matèria que precisen les lleis 
orgàniques estatals d’educació, desenvolupa en allò que 
escau els acords del Pacte Nacional per l’Educació i 
regula explícitament els drets, les llibertats i les 
obligacions que corresponen a tots i cadascun dels 
membres personals i institucionals de la comunitat 
educativa. 

Així mateix, la LEC se situa en una perspectiva molt 
precisa: per resoldre els problemes més ben identificats 
del sistema educatiu a Catalunya (com ara la taxa 
excessivament baixa d’alumnat que obté el graduat en 
ESO i la taxa, que també és massa baixa, d’alumnat que 
un cop ha obtingut el graduat en ESO no continua o no 
acaba estudis postobligatoris de formació professional o 
de batxillerat) opta per obrir possibilitats i flexibilitzar el 
sistema educatiu en lloc de donar receptes uniformes 
d’aplicació preceptiva. 

Jaume Graells i Veguin 
Delegat Sectorial d’Educació PSC 
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En matèria de centres educatius, l’article 72.2 de la llei 
determina que “per als estudis de formació professional 
tenen també la consideració de centre educatiu els situats 
en instal·lacions i equipaments d’agents econòmics, 
empreses i institucions (...)” Així, el sistema podrà aprofitar 
per a la formació reglada recursos que ara té vedats. Però hi 
ha més: en l’article 72.3 es diu que “el Govern ha d’establir 
les condicions que permetin agrupar i considerar com un 
únic centre educatiu diversos centres públics d’una mateixa 
zona educativa i també diversos centres públics d’educació 
infantil i primària d’una zona escolar rural”.  

Així, la llei situa en l’àmbit dels centres la presa d’una part 
important de les decisions sobre l’acció educativa. En 
conseqüència, la llei fixa el marc normatiu per al 
desenvolupament de l’autonomia dels centres educatius i 
de la major implicació possible de cada família en la 
formació dels seus fills. Entre els altres elements de 
flexibilitat i adaptabilitat del sistema a les necessitats de 
l’educació n’hi ha que es refereixen a l’ampliació del 
concepte de centre educatiu;  a la decidida territorialització 
de l’acció educativa i a la coresponsabilització amb els ens 
locals en l’administració de l’educació. En aquests tres punts 
m’hi estendré una mica més, encara que molt 
esquemàticament ateses les limitacions d’espai de l’article. 
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A banda de les possibilitats de continuïtat de projectes 
educatius que s’obre en la primera part d’aquest 
precepte, en la segona part es recull a la llei la realitat 
actual de les zones escolars rurals i s’habilita al Govern 
perquè en pugui actualitzar la seva concepció i regulació. 

La territorialització de l’acció educativa parteix d’un dels 
principis organitzatius del sistema educatiu que esmenta 
l’article 2.c) de la llei en termes de “funcionament 
integrat i gestió descentralitzada”, i comporta la 
innovació que recull l’article 176 amb l’establiment de 
les zones educatives. Aquestes es caracteritzen per ser 
“unitats de programació de l’oferta educativa” (cal llegir 
l’article 44 de la llei per veure l’abast d’aquesta 
afirmació) i també perquè a les zones “se’ls poden 
atribuir funcions de coordinació de les actuacions en el 
sistema educatiu i dels recursos humans i econòmics que 
les administracions hi aportin”. Evidentment, aquestes 
funcions no substitueixen, sinó que acosten a cada punt 
del territori, les funcions que corresponen als serveis 
territorials (article 175). 
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La llei desenvolupa la coresponsabilització de 
l’administració de l’educació amb els ens locals en quatre 
sentits:  

(i) definint les competències pròpies dels ajuntaments en 
matèria educativa, tot ampliant les que els atorga 
l’article 84 de l’Estatut, amb aquelles altres que 
voluntàriament vulguin assumir (article 159, 
principalment);  

(ii) habilitant la doble via dels convenis i dels consorcis 
amb els ens locals per a instrumentalitzar-ne l’exercici 
(article 162);  

(iii) situant a la zona educativa l’àmbit ordinari de 
concurrència i col·laboració de les administracions de 
la Generalitat i dels ens locals en matèria d’educació 
(article 176.4). 

(iv) identificant la comissió mixta formada per 
representants del Departament d’Educació i de les 
entitats municipalistes com a àmbit específic per 
col·laborar en matèria educativa, en el marc del que 
disposi la Llei que haurà de regular el Consell de 
Governs Locals d’acord amb l’Estatut. 

En definitiva, i mostrat a través dels pocs exemples que 
s’han pogut recollir més amunt, la llei d’educació ha de fer 
possible i donar impuls perquè els agents del sistema 
educatiu, entre els quals les administracions –però no 
només elles- emprenguin camins que han de portar a la 
superació de les mancances actuals en l’educació, com les 
que s’esmentaven en el tercer paràgraf. 
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Josep Birbe i Lohán.  
Director Col·legi Episcopal. Lleida  
 

Escepticisme. Pel que fa a la  LEC,  cal  deixar  passar  el 
temps  per veure com evoluciona... Ara per ara, hi  
desconfio   una mica... ja que a l’escola concertada els 
resultats arriben sempre tard. Ja fa molt de temps que  

hom parla, a tall d’exemple i entre moltes altres qüestions, d’homologació 
dels docents de l’escola pública i concertada... Per què ens ho havíem de 
creure ara?  Igualment, anuncia una important inversió futura (fins al 6% 
del PIB). Dissortadament, l’ampli consens –l’aspecte més destacable de la 
Llei– ha deixat qüestions molt obertes. 

Pel que fa a la digitalització, entenc que és un procés que calia fer poc a 
poc i orientar –prèviament- el professorat i també les famílies. 

Jo em pregunto, si realment és l’alumne el beneficiari primer i últim 
d’aquestes iniciatives. 

Roser Reynal i Alibes.  
Directora de l’IES Milà i Fontanals. Barcelona   

 

Hem de donar un vot de confiança a la nova llei. 
Globalment  és   una   llei  que desenvolupa al màxim 
les competències de l’Estatut en matèria educativa, i 
això és el que interessa per començar i tirar endavant la 
nostra educació. 

Els centres i el seu entorn, i espai geogràfic,  són molt diferents i canviants, 
les normes s’han d’anar adequant a les necessitats de cada moment. La 
LEC aposta per aquesta innovació i modernització, i també per una 
autonomia dels centres. També els IES han de formar part de la xarxa que 
els envolta, les administracions locals han de convertir-se amb els 
veritables puntals de funcionament. Les famílies s’han de comprometre 
amb el centre, l’educació és un acte compartit. 

Per últim la llei preveu un enfortiment de la llengua catalana, sense perdre 
de vista que com més llengües es parlin millor.  

El projecte de llibres digitals. Crec que és una nova experiència que cal 
donar-li tot el suport perquè obre una nova dimensió als procediments 
d’ensenyament. L’ús de les eines informàtiques és inqüestionable  i cal 
pensar que cada vegada més, el seu ús, serà imprescindible. Tot l’alumnat 
el coneix i el fa servir. Crec que és un procés que no es pot improvisar, cal 
una formació del professorat i unes infraestructures del centre. 

Hem preguntat a un director/a de cada província i de diferent tipus 
de centre educatiu què pensa sobre la LEC i sobre el pla de 
digitalització de les aules.  
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Sònia Juanola i Vilarrasa.  
Directora de la ZER Empordà.  Girona 

 
Penso que la LEC, com la majoria de Lleis, comporta 
uns punts dels que n'estaria a favor i d'altres dels que 
n'estaria en contra. No es pot afirmar rotundament 
que sigui bona o dolenta per a l'educació. 

Per exemple, em sembla bé que es potenciïn els Plans  d'Autonomia de 
Centre, però també caldria que la Llei contemples la possibilitat de dur a 
terme aquests plans d'Autonomia a les Zones Escolars Rurals. D'aquesta 
manera també una ZER podria tenir la seva pròpia autonomia de treball 
disposant dels recursos materials i humans necessaris. 

També un aspecte positiu de la LEC és la inclusió de tot l'alumnat a 
l'escola ordinària, això sí, sempre i quan sigui possible i afavoreixi a 
l'alumne/a. 

No trobo lògic que cada ZER tingui el seu propi Projecte Educatiu de ZER 
i que després la Llei doni llibertat de càtedra. 

Tampoc veig coherent que la LEC defineixi l'escola catalana com escola 
laica i després els centres tinguin d'oferir la religió catòlica. 

Pel que fa a la digitalització de les aules en les ZERs, parlo per la meva 
ZER, penso que abans caldria prioritzar la dotació de les aules 
d'informàtica i ordinadors d'aula per tal de treballar les TIC d'una 
manera òptima. El tema digitalització és molt innovador, però penso 
que no podem oblidar el llibre i l'escriptura de tota la vida. I a més a 
més, crec que estem potenciant la individualització de l'alumne/a. 

Imma Reguant i Espinal.  
Directora IES d’Altafulla. Tarragona 

 
La LEC és una  llei  important  per  ser la  primera llei        
d’educació catalana. Ha  estat  una llei molt pensada i 
debatuda i ara toca esperar la normativa que anirà 
naixent del  seu  desplegament  per  veure si serà prou 

efectiva per respondre als reptes que el sistema educatiu, i la societat 
en general, tenim plantejats. 

El pla de digitalització de les aules és una bona eina de modernització 
dels recursos que disposen els centres educatius, però per si mateix no 
garanteix cap innovació pedagògica ni didàctica. Crec que cal seguir 
reflexionant en els usos que el professorat i l’alumnat fa dels llibres, 
siguin de paper o digitals, per veure com els utilitzem i com aconseguim 
que l’alumnat assoleixi aprenentatges significatius 
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V EDICIÓ DE LES JORNADES RURALS DE CATALUNYA 
JORNADES DE REFLEXIÓ I DEBAT EN PRO DEL MÓN RURAL 

A més de 1.100 m d’altura i envoltats d’un paisatge 
natural muntanyenc, Coordinació Rural de Catalunya va 
realitzar les seves cinquenes Jornades Rurals. Aquest any 
el tema escollit fou “les noves tecnologies aplicades al 
món rural i als seus joves”. 

Com tots sabeu el segle XXI serà recordat per les 
properes generacions com el segle dels avenços en 
l’àmbit tecnològic. Entenent per noves tecnologies tot el 
ventall d’eines digitals que ens permeten la comunicació 
rapida a través de l’espai, abolint tot tipus de fronteres ja 
siguin físiques o temporals.  Coordinació Rural  ha 
consolidat aquest espai de debat escrivint el pròleg de la 
nostra historia digital, promovent el nostre entorn com 
un espai digital on es gaudeixi a nivell tecnològic de les 
mateixes oportunitats que en les zones mes 
urbanitzades. 

• Jo treballo des de casa, envoltada de naturalesa i 
em comunico amb els meus clients per e-mail. 

• El meu millor amic viu a Alemanya i cada dia ens 
veiem i parlem gratuïtament per l’ordinador.  

• Jo puc veure casa meva des de l’aire, i si poso zoom 
a l’ordinador fins i tot puc veure la finestra de la 
meva habitació.  

• Nosaltres fem les reunions de feina amb els socis 
mitjançant una pantalla i Internet, de forma 
gratuïta.  
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• Jo veig les series que mes m’agraden i en versió 
original, així practico l’anglès. 

• La meva parella viu a Anglaterra i ens comuniquem 
via MSN. 

• Compro tot el què necessito via Internet i amb pocs 
dies ho tinc a la porta de casa. 

• Jo escric un bloc sobre la vida en el món rural i gent 
de diferents països em dona la seva opinió i m’explica 
les diferències que hi ha. 

 

Aquesta és la nostra realitat, el dia a dia de molts 
professionals lliberals que utilitzen les noves tecnologies 
com a mitja per guanyar-se la vida i de joves d’arreu del 
planeta per comunicar-se.   

Les Jornades Rurals sobre les Noves tecnologies van obrir 
camí per encetar el debat i poder valorar les diferencies 
entre cada un dels components de les diverses taules 
rodones.  Sr. Jordi Bosch, Secretari de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació, parlà de la importància de les 
xarxes i infraestructures de telecomunicacions, eines 
essencials per assegurar la cohesió territorial i la 
competitivitat dels sectors productius i l’economia.   

Pel que fa a la societat del coneixement remarcà “volem i 
estem construint entre tots un model que vol ser 
socialment cohesionat i territorialment equilibrat”. La 
ponència serví com a introducció i pauta de treball pels 
grups de discussió. 

La metodologia de treball de les Jornades Rurals sobre la 
joventut permet que cada participant pugui opinar i 
reflexionar sobre el tema que es treballa.  

 



E
L
 D

IA
R

I 
D

IG
IT

A
L
 D

E
 C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

 D
E

 C
A

T
A

L
Y

N
Y

A
 

20 

En l’edició d’enguany es va crear quatre grups de 
discussió, conduïts per un/a moderador/a, molt 
heterogenis i de procedència molt diversa des de 
persones de la vessant tècnica, política, formativa, 
sanitària, empresarial, persones individuals interessades 
en la temàtica que treballen i viuen en el món rural, 
entre d’altres. I en els grups també es va treballar 
aspectes com la fractura digital al món rural, les 
associacions en l’àmbit rural i les TIC. 

La posada en comú entre els diversos moderadors de 
cada grup va fer possible presentar un decàleg on 
s’enumeren els punts més remarcables i a partir dels 
quals Coordinació Rural edita un llibre on es presenten 
les Conclusions de forma detallada: 

 

1. Millora de la qualitat de connexió en tot l’àmbit 
rural a partir del desplegament de la banda ampla. 

2. Centralització en un mateix espai virtual dels 
recursos i serveis adreçats als diferents sectors 
econòmics i de serveis, i població en general. 

3. Crear la figura del guia tecnològic que imparteixi la 
formació i l’acompanyament necessaris adequats a 
les necessitats reals dels usuaris. 

4. Unificació de les accions promogudes per les 
administracions locals a la xarxa. 

5. Promocionar l’ús de les eines de programari ja 
existents per resoldre les necessitats del dia a dia. 

6. Abaratiment dels costos de la universitat a distància 
pública catalana per tal de donar igualtat 
d’oportunitat a tota la gent del territori  



21 

7. Potenciar l’existència d’una xarxa social d’aprenentatge 
adreçada als professionals de l’administració, sectors 
econòmics, sector terciari i professionals independents. 

8. Campanya de difusió promoguda des de les 
administracions sobre els serveis que s’ofereixen en 
punts TIC i els punts ÒMNIA. 

9. Recolzament institucional a les iniciatives privades que 
permeten i/o milloren l’equilibri del territori a nivell 
tecnològic. 

10. Regulació dels convenis laborals per la potenciació del 
teletreball per facilitar la conciliació de la vida laboral i 
familiar, equilibrar el territori i evitar el despoblament. 

 

Amb el reforç que un observatori català rural de les noves 
tecnologies oferiria, garantint la supervisió i executant el 
seguiment dels projectes,  per tal d’agilitzar el desplegament 
dels guies tecnològics pel territori, donant cobertura legal i 
optimitzant els recursos disponibles, per fer que les noves 
tecnologies siguin un eina per a tothom! 

Aquests son els punts de discussió que des de Coordinació 
seguirem reivindicant per poder cobrir la  necessitat de fer 
arribar als infants, joves i professionals del món rural tota la 
informació que la xarxa ofereix per tal que pugin gaudir de 
les diverses possibilitats que el món digitalitzat ens brinda. 
Des de Coordinació seguirem trencant fronteres per obrir 
nous horitzons. 

És per Coordinació Rural de Catalunya un orgull haver 
consolidat un espai de debat i de reflexió en el món rural, a 
partir del qual s’editen unes conclusions que esperem que 
serveixin per millorar el nostre entorn més immediat. 
Sempre ens agrada remarcar que les Jornades són fetes per 
gent del territori i des del territori. 
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1 2 

3 4 

5 6 

1. Benvinguda i presentació a càrrec de Rosamaria Reig i Marta Erola, 
vicepresidenta i directora de serveis de CRUC, respectivament. 

2. Ponència a càrrec del Sr. Jordi Bosch, Secretari de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació. 

3. Participants atents a la ponència. 
4-7. Grups de discussió. 
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7 8 

9 10 

11 12 

8. Foto de grup. 
9. Presentació del Programa Per un Món Rural Jove i Viu, secció infantil i el 

carnet RuRal. 
10. Presentació del magazine Proeurope1 
11. Presentació del decàleg de propostes fruit de les Jornades Rurals 
12. Cloenda a càrrec d'Albert Solé, president de Coordinació Rural, Andreu Alet, 

alcalde de l'ajuntament d'Odèn i Jordi Satorra, Coordinador Serveis 
Territorials de Joventut de Lleida. 
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Museu de la Tècnica de l’Empordà 
Les primeres passes de la tecnologia moderna  

Josep Marés i Subirà 
Conservador del Museu de la Tècnica de l’Empordà 

En aquest i els propers números us volem donar a conèixer i 
informar-vos de diferents activitats culturals, lúdiques, 
esportives, entre d’altres, que podeu realitzar en família arreu 
del territori català. I recordar-vos als membres del carnet 
RuRal  que hi gaudiu de descomptes.  

El Museu de la Tècnica de 
l’Empordà (MTE) acull la col·lecció 
privada de  Pere   Padrosa Puignau   
i   Margarita   Pierre   Mallol i és la 
punta de llança de les activitats 
que realitza la institució.  

Va haver-hi  un  temps  en  què  va   
canviar la vida. En aquella època,    
el progrés científic i tècnic van  
propiciar la Revolució Industrial. 
Una visita atenta pel MTE  és un 
retrobament amb aquest període. 

L’automòbil,  el  motor  
de  quatre temps i el de 
benzina, el fonògraf, el 
telèfon, les màquines de   
fotos, són   invents   que   
comprenen  el segle XIX 
en la seva   totalitat. Les 
màquines d’escriure i de 
cosir   encara    que    van  

néixer en el segle XVIII, tenen la seva posterior evolució en el 
XIX.  
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Un recorregut per la planta baixa del museu ens aproxima als 
primers temps d’aquests invents. I a les primeres passes de la seva 
evolució. Centraletes telefòniques. Una càmera de diapositives, 
precursora de la càmera de cinema juntament amb una càmera 
fotogràfica. Petits estris que fan la vida més còmode. Una 
esmoladora de fulles d’afaitar. Fonògrafs. Receptors de ràdio… i un 
munt d’objectes que narren la transició del domini de la mecànica 
a les primeres passes de la tecnologia de la informació i del 
coneixement. 

A   la   primera   planta,    la 
mirada   es   perd en el  tot 
de la     sala:    al centre, 
màquines de cosir amb els 
seus mobles. Una paret 
decorada   amb rellotges 
Morez Comptoise, i parets 
folrades de fotografies que 
completen  el  testimoni del  

treball en aquells temps moderns. Hi ha dues sales on s’hi 
exposen màquines de cosir que s’han mantingut màquina de cosir 
podria ser el símbol de la metamorfosi de les nostres ciutats. Les 
humils màquines de cosir van possibilitar el creixement de la 
indústria tèxtil, van ser la porta d’accés de la dona al món laboral 
i, en l’àmbit domèstic possibilitaren ingressos extres i la confecció 
del vestuari familiar. En aquelles màquines, art i ciència, tècnica i 
enginyeria es van unir per ajustar la creativitat humana a una 
necessitat pràctica. 

 La segona planta està dedicada a la 
màquina d’escriure i a la seva 
evolució. Als mobles que les 
aguantaven, als pupitres on els 
estudiants de mecanografia 
practicaven fins arribar a escriure a 
un nombre de pulsacions per minut 
que eren realment de vertigen. 
Grans màquines estandaritzades. 
Petites màquines portàtils que 
periodistes i escriptors van portar 
al front de guerra.  
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Un museu actiu 

 

 

Per això la nostra programació 
escolar i familiar es renova 
constantment. Així, l’oferta 
pedagògica del MTE pel curs 
2009-2010 cobreix diferents 
etapes educatives, des 
d’educació infantil (P4 i P5) 
fins a educació secundària. Les 
visites i tallers que s’han 
preparat pel curs escolar 
2008-2009 tenen per objectiu 
que els alumnes coneguin el 
passat dels objectes de la 
col·lecció Padrosa-Pierre i a 
l’hora que experimentin amb 
aquests objectes. 

Paral·lelament la nostra oferta  
pretén difondre la ciència i la 
tècnica actuals des d’una 
perspectiva oberta, participa-
tiva i transversal.  

Seguim el mandat de la Fundació Padrosa: convertir el museu 
en un espai obert a la ciutadania i a difondre la col·lecció.  

Màquines per desxifrar 
missatges. Màquines que van 
permetre als invidents 
expressar-se per escrit i 
aprendre a llegir. Col·leccions 
de màquines d’escriure dins 
d’una col·lecció. Màquines 
d’escriure que  han fet  que el  

paper escrit i imprès arribés a ser la matèria primera que 
movia el món : en paper es feien les transaccions, en paper 
notarial es notificava la compra o venda dels béns importants. 
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Les exposicions temporals són també una eina utilitzada pel 
museu per a la difusió de la ciència. Exemples d’aquest fet són  
Fotciencia07, una mostra dels treballs guardonats d’un dels 
principals certàmens de fotografia científica d’Espanya o 
l’exposició Astronomia que es podrà veure del 7 al 25 d’octubre a 
Roses. Les produccions pròpies  són marca de la casa en aquests 
moments es disposa de dues exposicions, Transformacions 
cosides a màquina i Tajadura: l'esforç per recuperar la història, 
que qualsevol entitat o administració pot demanar de forma 
gratuïta per exposar a les seves instal·lacions.  En definitiva un 
museu que conserva i dóna a conèixer la tecnologia i la història 
del s.XIX, però que a l’hora difon la ciència i tecnologia del s.XXI. 
Per a més informació del museu i les nostres activitats 
www.mte.cat.   

 

L’activitat més emblemàtica de 
l’entitat és el Cicle de 
Conferències de divulgació cientí-
fica, que aquest setembre ha 
iniciat la seva sisena edició.  

Altres iniciatives del MTE són el 
cicle Complementaris, una 
proposta engegada l’any 2007 
que, amb un format de tertúlia, 
pretén acostar el món científic 
amb altres disciplines aparent-
ment distants i oposades com, 
per exemple, l’art o el dret, i 
també el cicle de Cinema i 
Ciència, una activitat que conjuga 

la divulgació científica amb la projecció d’alguns dels 
documentals i pel·lícules més interessants del cinema científic. 

http://www.mte.cat/
http://www.mte.cat/
http://www.mte.cat/
http://www.mte.cat/
http://www.mte.cat/
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Ruralitat, solidaritat i interculturalitat en els camps de treball  

Coordinació Rural ha realitzat els dos camps de treball 
internacionals que ja fa anys que organitza amb gran èxit de 
participació i enguany, amb molta satisfacció en la feina feta. 
Cada camp ha tingut una durada de 20 dies i no ha sobrat cap 
plaça vacant, en total eren 15 per camp. Per tant, 30 joves vinguts 
de diferents països d’arreu del món han gaudit d’aquesta 
experiència cultural i  internacional.  

El primer camp de treball “Jornades rurals i recuperació del 
patrimoni”  es realitza a Cambrils dels Pirineus, en aquest camp 
els voluntaris treballen en el projecte de restauració   de   les   
Salines, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Odèn i del Centre 
Natura. Les Salines són una antiga explotació i el sistema 
d’obtenció de la sal era artesanal. L’aigua salada 
s’emmagatzemava en grans tolles i des d’aquí es transportava a 
les eres mitjançant un sistema de canals de fusta perquè 
s’evaporés l’aigua. Després ho estenien a l’estenedor i finalment 
ho transportaven al magatzem. Doncs bé, des de fa dos anys els 
participants d’aquest camp de treball realitzen tasques en aquets 
projecte. Enguany, han restaurat una part de les eres de dalt, 
l’estenedor i gràcies a la feina feta en l’edició anterior, els 
voluntaris juntament amb els tècnics van tornar a fer sal. És una 
gran notícia ja que l'any 1962 havia estat l’última vegada que 
s’havia extret sal i aquest estiu passat se’n tornà a fer.  

L’altre camp,  “Desenvolupament rural, després del foc” es 
realitza a Pinós el mes d’agost. Enguany ha celebrat la seva 11ª 
edició.  Aquest camp s’inicià arran de la catàstrofe de l’estiu del 
1998 on es cremaren més de 27.000 hectàrees.  

L’estiu és un moment idoni pels 
joves per participar d’un 
projecte  social, educatiu, 
mediambiental, entre d’altres, i 
alhora un moment per conèixer 
nova gent i practicar idiomes.     
Els joves tenen diverses opcions  
per escollir i una d’elles són els camps de treball internacionals.   
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I des de l’estiu del 1999, any rere any, joves de 
diferents indrets del món, amb el seu esforç i treball 
voluntari, han realitzat diferents tasques d’acció 
directa i d’estudi a la comarca del Solsonès. Al llarg 
de totes les edicions s’ha fet: treballs d’estudi tècnic 
sobre flora i fauna; s’ha treballat en la reconstrucció 
de fonts, esglésies; en la neteja de dolmens, espais 
d’interès; desenvolupament d’un projecte de 
dinamització de la zona com és l’Aula Rural 
d’Aprenentatge,  amb la finalitat de prevenir una 
altra catàstrofe com la d’aquell estiu.  

Enguany, al tasca s’ha centrat en la recuperació i 
senyalització de la ruta de la sal. Recorregut pel qual 
fa temps es transportava la sal de les mines de 
Cardona fins a Pinós, necessària per a persones i 
sobretot pel bestiar.  

En aquest camp també es va celebrar un sopar 
multicultural, i en aquesta ocasió, amb la gent del 
municipi. Aquests actes faciliten la interacció entre 
la població local i els joves. Els joves donen el 
màxim d’ells mateixos cuinant un plat típic del seu 
país i la gent els encanta degustar nova gastronomia 
i conèixer noves receptes.   

En ambdós camps es duen a terme un seguit de 
rutes, descobertes i activitats pels joves amb 
l’objectiu de facilitar l’entesa sobre el món rural als 
joves que, en la gran majoria dels casos, vénen de 
grans ciutats i per ells és tot un contrast viure durat 
20 dies en un indret tan rural. 

L’experiència, és molt positiva pels participants però 
també per la població local ja que són uns dies 
d’intercanvi a molts nivells (cultural, social, 
gastronòmic i lingüístic), són projectes que 
eduquen. Sens dubte, és passar un estiu ple de 
noves vivències i coneixences. I, és del tot 
recomanable per a qualsevol jove que vulgui 
participar en un projecte per un bé comunitari i 
amb ganes d’aprendre i  intercanviar experiències.   
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1. Quines són les finalitats i actuacions de la Direcció General 
d’Atenció a la Comunitat Educativa? 

La Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa s’ocupa de la 
comunicació i interlocució amb els diferents sectors que la 
conformen, de la millora en la gestió dels recursos que s’apliquen a 
l’alumnat, a la família i a les diferents organitzacions i entitats 
implicades, i de la projecció externa del Departament d’Educació. 
Les actuacions per desenvolupar aquests objectius es concreten, 
entre d’altres, en l’organització del procés d'admissió de l'alumnat, 
la gestió dels diferents ajuts per a l’estudi i de les subvencions a 
entitats educatives; el foment de l’educació inclusiva i l’atenció 
individualitzada a l’alumnat que així ho requereix, i la creació de 
diverses taules per a la  participació de diferents sectors de la 
comunitat educativa. Una d’aquestes taules és precisament la taula 
d’escoles rurals, on s’expressen les necessitats i els interessos 
d’aquest col·lectiu educatiu.  

2. Creu que era necessària l’aprovació d’una nova llei d’Educació 
de Catalunya? Per què? 

De fet no és ben bé una nova llei d’educació de Catalunya, sinó la 
primera Llei d’Educació que s’aprova a Catalunya, i era necessària 
per desenvolupar totes les potencialitats de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya per tal de dotar d’instruments i per construir i 
consolidar el nostre model educatiu. El seu objectiu és donar 
resposta a les necessitats del sistema educatiu català, donant un 
marc possibilista de les diferents realitats educatives del nostre país, 
definint les seves línies principals. 

Isabel Darder  
Directora General d’Atenció a la 

Comunitat Educativa      

“Les zones educatives també seran una nova organització per 
impulsar l’ús social dels edificis escolars” 

“L’aplicació de mesures noves, sobretot si són tan complexes  
com la de la sisena hora, resulta particularment complexa en les 

zones escolars rurals, que tenen una estructura singular” 
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3. Hi ha prevista alguna mesura d’actuació per millorar la 
comunicació entre els centres educatius i les famílies? Quina/nes? 

Són  moltes les actuacions que s’han d’estimular per impulsar la tan 
necessària comunicació i col·laboració entre centre i família. La LEC 
preveu una mesura innovadora que al nostre entendre pot contribuir 
de forma significativa a la col·laboració entre els agents educadors: la 
carta de compromís educatiu. És un document en l’elaboració del qual 
participa tant el centre com la família, i on s’expressen uns acords 
quant als objectius comuns i els mecanismes per assolir-los en un marc 
de convivència i respecte. 

 4. I la LEC preveu alguna actuació per afavorir la participació de la 
comunitat, és a dir, famílies, entitats, entre altres, en els centres 
educatius? 

La LEC determina com a un dels principis organitzatius que regeix el 
sistema educatiu la necessària participació de la comunitat educativa. 
Dedica tot un capítol (III) a les famílies  i a l’impuls de la seva 
participació en el procés educatiu. Alguns dels instruments que té la 
comunitat educativa per tal de fer real la participació són el Consell 
escolar de Catalunya, els consells escolars territorials, els consells 
escolars municipals i els consells escolars dels centres educatius. Són 
organismes de consulta i de participació i hi estan representats tots els 
actors de la comunitat educativa. Per tal d’afavorir la participació de la 
comunitat, l’article 176 determina la creació de les zones educatives 
amb l’objectiu d’aglutinar tota l’oferta educativa d’un determinat 
territori i així coordinar-ne les actuacions, els recursos humans i els 
recursos econòmics adreçats als infants i als i les joves. 

5. Sovint s’ha parlat dels equipaments de què disposen els centres 
educatius i per contra, un gran nombre d’associacions i entitats de 
lleure no gaudeixen de grans espais per dur a terme les seves 
activitats. Sent així, finalitzat l’horari escolar, aquest equipaments, 
gimnàs, pati…, podrien ser cedits a entitats o associacions del poble, 
barri o citat per tal d’optimitzar recursos? 

Efectivament, penso que les instal·lacions escolars, en general, estan 
poc aprofitades per la comunitat que les acull. És necessari, al meu 
entendre, que els organismes propietaris d’aquestes instal·lacions 
dissenyin plans d’actuació amb les entitats de la comunitat per fer un 
ús educatiu i responsable d’aquestes instal·lacions. Hi ha diverses 
poblacions a Catalunya que han aconseguit obrir les portes de les 
escoles amb uns resultats molt satisfactoris.  
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De fet la LEC així ho preveu en el seu article 39.3 , quan estableix 
que els centres públics, en el marc de llur autonomia i d’acord amb 
els ens locals corresponents, poden establir acords amb 
associacions sense ànim de lucre per a autoritzar-los l’ús de les 
instal·lacions del centre més enllà de l’horari lectiu.  

Les zones educatives també seran una nova organització per 
impulsar l’ús social dels edificis escolars 

6. L’anomenada escola 2.0, l’abolició dels llibres a les aules per l’ús 
d’un portàtil, repercutirà a tots els centres de secundària de 
Catalunya? O per contra els centres que es troben en el territori, 
en pobles, zones dels Pirineus, etc. tindran més dificultats i seran 
els últims a aplicar aquest sistema? 

El Programa Escola 2.0 és una iniciativa d’àmbit estatal que ha 
començat aquest mes de setembre amb experiències pilot i que a 
hores d’ara està pendent de concrecions, atès que el seu 
desenvolupament es realitzarà a través de convenis entre les 
Comunitats Autònomes i el Ministeri d'Educació. A Catalunya ja s’ha 
posat en marxa el Projecte 1x1, que a més de noves dotacions a les 
aules - pissarres digitals interactives, més connectivitat wi-fi - i la 
disponibilitat d'un ordinador portàtil per cada alumne, comportarà 
el desplegament dels llibres de text en format digital. Es tracta 
d’actuacions destinades a l'adquisició i el desenvolupament de les 
competències necessàries en la societat del coneixement, però n’hi 
haurà d’haver moltes més. A hores d’ara tenim les limitacions 
pressupostàries que ens imposa la situació econòmica global, però 
el món de l’educació ha d’avançar necessàriament per aquest camí. 
L’alumnat destinatari no serà tan sols el de secundària. De fet, el 
Programa Escola 2.0 pretén transformar, en els propers quatre anys, 
les classes tradicionals de 5è i 6è de Primària i de 1r i 2n de’ESO en 
aules digitals. En conseqüència, no hi raons per pensar que les 
escoles rurals quedaran marginades d’aquestes innovacions. 

7. Aspectes com la sisena hora, entre d’altres, tenen més 
dificultats d’implantació a les escoles rurals? 

Amb caràcter general, l’aplicació de mesures noves, sobretot si són 
tan complexes  com la de la sisena hora, resulta particularment 
complexa en les zones escolars rurals, que tenen una estructura 
singular, fins i tot amb diferències notables entre elles mateixes.  
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La implantació de la sisena hora en aquestes escoles està iniciada, i de 
fet la Direcció general responsable hi està treballant amb la taula 
d’escoles rurals.  

8.- Les ZER (Zona Escolar Rural) agrupen diferents escoles d’una 
mateixa zona, però per mantenir aquestes escoles convé fer certs 
esforços, per exemple, algunes necessiten poder garantir el transport 
públic, altres més facilitats per organitzar una sortida de final de curs 
ja sigui en un parc d’atraccions o bé en una casa de colònies. Des del 
Departament d’Educació quines ajudes estan previstes per les ZER?  

Des del Departament d’Educació no s’ofereix una línia de subvenció 
especial per l’alumnat de les escoles rurals. La manera que té el 
Departament d’atendre les necessitats de l’alumnat d’aquestes escoles 
és determinar ràtios especials que s’ajustin a l’alumnat i garantir el 
transport escolar i la manutenció a tots els infants que s’han de 
desplaçar a una escola  situada fora del seu municipi. A la vegada, el fet 
de tenir menys alumnat a l’aula pot facilitar una atenció més 
personalitzada als infants i desenvolupar una millor atenció  a la 
diversitat. 

9.- Quina és la seva opinió sobre el carnet RuRal, promogut per 
Coordinació Rural de Catalunya? 

 Si ho tinc ben entès, el programa del carnet RuRal pretén millorar la 
vida dels infants dels àmbits rurals de Catalunya acostant-los la 
informació i l’assessorament sobre activitats, entitats i serveis que 
tenen al seu abast. Aquesta iniciativa em sembla una bona idea perquè 
a la societat de la tecnològica que ens ha tocat viure circula molta i 
molta informació i sovint costa seleccionar aquella que més ens pot 
interessar.  Aquest servei que promoveu facilita l’accés a la informació 
que interessa als infants dels àmbits rurals i de ben segur que les 
famílies us ho agrairan. 

 10.- I per acabar, dels 205 articles de la LEC quins destacaria com a 
més innovadors i rellevants? 

 Més que parlar d’articles en concret, crec que es pot parlar globalment 
de les aportacions més innovadores i rellevants que ens aporta aquesta 
llei. 
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• La LEC desenvolupa al màxim les competències de l’Estatut en 
matèria educativa i compleix el mandat del Pacte Nacional per a 
l’Educació, on han participat els agents educatius i socials del 
nostre país amb la voluntat de definir les línies principals del 
sistema educatiu català. 

• Aposta per un model educatiu propi  tenint en compte com a 
principals eixos  l’equitat, la suficiència, l’excel·lència i la 
corresponsabilitat. 

• Modernitza l’educació facilitant l’autonomia dels centres, 
reforçant el paper de la direcció dels centres públics i creant 
l’Agència d’Avaluació de Catalunya. 

• Dóna la possibilitat de crear els cossos docents propis de 
Catalunya amb procediments d’accés específics. 

• Aprofundeix en la corresponsabilització de les administracions 
locals i preveu la creació de les zones educatives. 

• Aborda la necessitat de garantir la convivència a través d’una 
carta de compromís educatiu entre els centres educatius i les 
famílies de l’alumnat. 

• Aposta pel trilingüisme com a model lingüístic català. 

• Preveu que en 8 anys, la inversió en educació sigui equivalent al 
6% del PIB. 



35 



www.cruc.info/joves.net 

www.carnetrural.cat 

www.cruc.info 


