Les xifres de la reforma
educativa al Baix Llobregat
Després d'una lIarguíssima espera,
el febrer passat, el Departam ent d'Ensenyament de la Generalitat va fer p úbliques les dades referents al Mapa
Escolar de Catalunya, és a dir, va donar a coneixer la radiografia de les
previsions que des de la Generalitat es
feien de com es concretaria la reform a
educativa . A la comarca, el Mapa Escolar fa les seg üents estimacions:
Previsions d 'oferta
per a I'ensenyament públic:
a) Ensenyament obligatori:
Educació Primaria i Parvulari (3-12
anys)
192 Iínies
E.S.O. (12- 16 anys)
167 Iínies
b)
Ensenya ment
postobl igatori:
Batxillerat (1 6-1 8 anys)
133 Iínies
Formació Profess ional (grau rniti á i
119 línies
superior)
Previsions per a I'ensenyament
privat:
Educació Primaria
86 línies
E.S.O
87 línies
Educació Especial
33 unitats
Batxillerat
se nse dades
Formació Professional .. se nse dades
El Mapa Escolar també assenyala
una seixante na d'actuac ions en diferents m unicipis de la comarca, que fan
referencia a ob res per ampliacions ,
reconversions d'ed ificis o noves construccions, classificades per ordre de
prioritat de I'u al cinc , pero se nse co ncretar-ne la data de realització. Per
sota de les xifres, hi ha, pero, íncó qnites mo lt importants:

-La manca de clarificació respecte
al ñnancarnent de tot el projecte de
reforma educativa i la no existencia
d'uns terminis concrets per a la realització de les obres que s'han de dur a
term e.
-L'absencia de qualsevol dada sobre les futures necesssitats de professorat, en qui ns sectors es concreta,
etc.
-La no so lució de la problem ática de
I'ensenyament privat, que no només
no disminueix en relació a I'oferta del
sector públic, sinó que veu retorcada
la seva presencia, en la majo ria deis
casos, per dos anys més d'ensenyament subvencionat.
-La constatació que per aconseguir
alguns deis obj ectius més importants
de la reforma educativa, com pod en
se r: un ensenyament més personalitz at i diversificat, una major atenció a
les necessitats de I'alumn e, la potenciació de I'acció tutorial, etc . l'Administració sembla confiar més en la
progressiva davallada de la natalitat
que no pas en cap actuació concreta
per part seva. Aix ó provoca en la
pract ica greus desequilibris entre les
diferents pob lacions del Baix L1obregat, ja que no totes segueixen una
mateixa evolució dernoqr áñca, i en
aquelles on la relació d'alumnes per
aula és més elevada o fins i tot mo lt
elevada, l'Administració no dona cap
alternativa o no ofe reix ca p proposta
seriosa de solució. - Josep Maria
Cobos i Hernández

Noves publicacions comarcals
Des de fa pocs mesos, el Baix L1obregat compta amb dues noves publicacions peri ódiques que vénen a eixampiar el panorama cultural de la comarca.
Són Cap d'UlI i Rubricatum , revistes definibles, "un a, com d'art i cultures, i I'altra, com científica i sobre arqueologuia
i patrimoni cultural.
Cap d'UII, presentada en societat el 3
de rnarc passat pero ja amb dos números al carre r, és una revista de característiques inusuals: tant de disseny com
de conceptes . La iniciativa de I'edició
correspon a un grup d'artistes i íntel·lectuals comarcals que s'han plantejat no
només oferir una "travessia per diferents
escenaris de l' árnbit cultural", sinó tarnbé fer ús d'un "debat crític, plural i sobretot integrador". Tot aixó bimensual-

ment i sobre un disseny espectacular en
forma de llencol desplegable. Si esteu
interessats a rebre-Ia gratu"itament truqueu al 666 14 68 (de dilluns a divendres, de 10 a 2 del rnatí) .
Rubricatum -nom lIatí amb el qual els
romans van batejar el riu l.lobreqat i
capcalera novament ara d'una publicació- respon al model de publicació científica concebuda com a recull i element
divulgador deis estudis i les recerques
sobre arqueologia i patrimoni cultural.
Esta editada pel Museu de Gav á i té una
periodicitat bianual. El seu número O es
va presentar el 23 de febrer passat i esta
dedicat rnonoqr áñcarnent al Neolític
postcardial a les mines prehist óriques
de Gav á. Si en voleu més informació,
truqueu al 638 25 70. - AG.L.

TRIBUNA

Una lIei de
mecenatge per
impulsar la
societat civi I
Pere Balta
l propassat desembre s'aprova al Congrés deis Diputats la
lIei de mecenatge, impulsada
al lIarg de tot un decenni pel Parlament de Catalunya. Una lIarga gestació deguda a la dificu ltat d'entendre aquest projecte de potenci aci ó
de la societat civil per part del parlamentarisme espanyol, que tradlcionalment ha confiat a donar solucions des de les estructures de
I'Estat.
De fet la nova lIei es d iu de Fundaciones e inc entivos fiscal es a la
participación privada en a ctiv idades
de interés general. Cal saber que a
Catalunya tenim L1ei de Fundacions
des de 1982 , la data també de la
primera proposta per fer una lIei de
mecenatge sorgida a partir del 111
Congrés d'Ateneus , celebrat a Reus
i inici al ment im pulsat des de les
societats atene ístiques del Baix
L1obregat, qüestió poc d ivulgada a
la comarca . D'aquell congrés i del
de C ultu ra Popular i Tradicional, de
nou recentment convocat, sorgí
també una lIei de foment de l'associacion isme aprovada pel Parlam ent autonómico
La novetat de la lIei que ve a concretar des dellegislatiu la fig u ra del
m ecenatge, depenent encara de la
Ley de Ben eficiencia de 1848, és la
de millorar el tractament fi scal que
rebien les fundacions, fent-ne beneficiaris les associacions q ue,
previa so l·licitud , siguin considerade s d'utilitat pública. Aquesta consecució que, en principi, s'irnpulsá
en b enefici de les societats cu ltu rals , abarca finalment tot el v entall
associatiu i també I'art.
A l lIa rg de 1995 es procedir á al
de senvolupament reglamentari de
la lIei , que c al seguir atentament.
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