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Un grup de famílies de l’escola 
Rocabruna de Picamoixons, a 
Valls, ha decidit denunciar les 
pressions que estan patint pel fet 
d’oposar-se a les proves d’avalu-
ació diagnòstica que entre ahir i 
avui s’estan realitzant als cursos 
de 6è de primària de tots els cen-
tres de Catalunya, i que a mitjà 
mes d’abril es van fer a 3r.  

Els Serveis Educatius Alt 
Camp-Conca de Barberà els han 
informat que les proves són obli-
gatòries, però les famílies no es 
volen quedar de braços plegats i 
ja han fet arribar instàncies per es-
crit al Departament d’Ensenya-
ment, Serveis Territorials i a la 
consellera d’Ensenyament, Me-
ritxell Ruiz. «De moment, però, 
únicament hem obtingut respos-
tes verbals, reiterant l’obligato-
rietat de les proves, però nosal-
tres les volem per escrit», assenya-
lava ahir una de les mares de 
l’escola de Picamoixons, Raquel 
Porcel, mentre es manifestava 
davant les oficines dels Serveis 
Educatius de l’Alt Camp, situa-
des a Valls.  

Una altra mare, Montse Au-
matell, afegia que des de la Inspec-
ció dels Serveis Educatius de l’Alt 
Camp «ens han comunicat que 

els alumnes absents seran igual-
ment examinats un altre dia». 
Malgrat tot, les famílies objec-
tores asseguren que la Resolució 
que regula aquestes proves «no 
hi ha la paraula ‘obligatòria’ en-
lloc». A més a més, des de la Xar-
xa d’Escoles Insubmises (XEI) 

s’assenyala que l’Alt Camp-Con-
ca de Barberà és l’única zona on 
la inspecció «ha mantingut una 
postura inflexible». «A gran part 
del territori s’ha respectat el dret 
legítim a l’objecció de conscièn-
cia de les famílies. Per tant, els 
alumnes que no han assistit a clas-
se durant la protesta, simplement 
han estat considerats com a ab-
sents i no se’ls ha forçat a realit-
zar els exàmens després del pe-
ríode que s’havia marcat», s’ex-
plica des de la XEI. 

Les proves 
Entre ahir i avui, més de 77.000 
alumnes de 6è de primària de 

2.239 centres de tot Catalunya 
estan realitzant unes proves que 
avaluen el grau d’assoliment de 
les competències bàsiques en 
acabar l’etapa. 

Aquests exàmens compten 
amb objectors, com és el cas del 
grup de famílies de l’escola Ro-
cabruna de Picamoixons, que con-
sideren que les proves «no ava-
luen el sistema educatiu per mi-
llorar-lo, sinó que només pretenen 
classificar les escoles i els alum-
nes entre ‘millors’ i ‘pitjors’». Da-
vant aquesta disconformitat, ahir 
el 40% d’alumnes d’aquest cen-
tre de l’Alt Camp no van assistir 
a l’escola.

PICAMOIXONS ■  E L  4 0 %  D ’A LU M N E S  D E  L’ E S CO L A  R O C A B R U N A  N O  VA N  A S S I ST I R  A H I R  A  C L A S S E

Les famílies contràries a les proves 

diagnòstiques denuncien pressions
Pares i mares de 
Picamoixons diuen 
que Ensenyament vol 
‘obligar’ els seus fills 
a fer els examens 
quan tornin a l’escola

En altres zones, els 
alumnes que no han 
assistit a classe no 
se’ls forçarà a fer 
aquests exàmens

Millora de la 
senyalització 
de les zones on 
no es pot caçar

VALLS

■ En les últimes setmanes s’ha 
millorat la senyalització de la 
zona on es prohibeix la caça 
de les partides Freixa i la Gran-
ja, a Valls, un treball que s’ha 
fet conjuntament entre el De-
partament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Valls i els 
Serveis Municipals de Man-
teniment. L’objectiu ha sigut 
definir les ubicacions exactes 
de cadascun dels senyals que 
indiquen aquesta zona de se-
guretat segons la proposta 
dels Agents Rurals sobre la se-
nyalització existent, senya-
lització que cal retirar i senya-
lització que cal afegir. En to-
tal, s’han col·locat 21 senyals 
de primer ordre i 24 de segon. 

 
VALLS 

Un musical en català i 

anglès, dissabte al 

Teatre Principal 

■ Aquest dissabte arriba al Te-
atre Principal de Valls un es-
pectacle musical per a infants 
que combina el català i l’anglès 
com a llengües vehiculars. Es 
tracta de Jan & Júlia: Benvin-
guda Nanny!, ideat i produït pel 
teatre Kursaal de Manresa i l’es-
cola Kids&Us per a nens i ne-
nes de 4 a 10 anys per tal que 
aprenguin anglès de forma 
planera. A Valls es faran dues 
representacions: una a les 
16.30 h i la segona a les 18 h. Ini-
cialment s’havia previst la re-
presentació de les sis de la 
tarda, però les entrades es-
tan gairebé exhaurides, així 
que es va decidir incorporar una 
segona a les 16.30 hores.–M. P.

Al centre, mares de l’escola Rocabruna de Picamoixons manifestant-se davant els Serveis Educatius. FOTO: M.P.

VALLS ■  R U T E S,  CO N F E R È N C I E S  I  D O C U M E N TA LS

Recta final als actes dels 
80 anys de la Guerra Civil
■ Aquest mes de maig, Valls en-
cara els darrers actes del 80è 
aniversari de la Guerra Civil, 
una commemoració que es va 
iniciar el passat mes de març. 
Així, d’una banda, l’IEV ha orga-
nitzat dues rutes guiades a càr-
rec de l’historiador Francesc 
Murillo. La primera es farà aquest 
dissabte, a partir de les 10 h, a l’an-
tic camp d’aviació de Valls, men-
tre que amb la segona, que es 

realitzarà el 14 de maig, es re-
correran diferents indrets de 
la ciutat amb contextualitza-
ció de fotografies. La recta fi-
nal de la commemoració també 
comptarà amb una conferència 
sobre una aviadora de la Repú-
blica. La clausura tindrà lloc el 
26 de maig a la Biblioteca Po-
pular amb la presentació del do-
cumental La batalla de la memò-
ria, d’Àlex Cervelló.–M. P.

TARRAGONÈS ■  L’ H O M E  VA  R E CO N È I X E R  E LS  F E T S  E N  E L  M O M E N T  D E  L A  D E T E N C I Ó

Detingut un veí de la Canonja per sis 

robatoris amb força en bars de la vila

■ Un home de 33 anys, veí de la 
Canonja, va ser detingut el 29 
d’abril  pels Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Tarragona com a 
presumpte autor de sis robato-
ris amb força  en bars del mateix 
municipi.  

La detenció és fruit d’una inves-
tigació que es va obrir arran de 
diferents robatoris comesos a la 
Canonja entre els mesos de març 

i abril, tots ells amb el mateix mo-
dus operandi. Algú forçava les fi-
nestres i portes dels establiments 
fent palanca i, un cop a l’interior, 
sostreia els diners de la caixa en-
registradora, bitllets de loteria, 
ampolles de licor i tabac.  

La nit del 19 d’abril, després 
d’un robatori amb força al bar del 
camp de futbol del municipi, la 
policia va tenir coneixement que 
el lladre havia fugit en un vehic-

le vermell. Aquesta informació 
va permetre centrar la investi-
gació i el 29 d’abril es va localit-
zar i detenir el presumpte autor 
del robatoris, al seu domicili de 
la Canonja. En el moment de la 
detenció l’home va reconèixer 
els fets. El detingut, amb nom-
brosos antecedents, va passar el 
dia 1 de maig a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de guàr-
dia de Tarragona.

CAMP Una família de Bonastre denuncia als Mossos que els seu fill 
pateix ‘bullying’ a l’escola. Els pares del menor reclamen solucions 
per evitar una situació en la qual fins ara no s’han pres mesures. P 22
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