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■ Cop al cultiu de cànnabis
més gran de l’Estat

Una operació de la Guàrdia Civil –que encara con-
tinua oberta– ha permès desarticular tres planta-
cions de grans dimensions de marihuana a Barce-
lona i confiscar prop de 3.000 plantes i 150 qui-
los de marihuana, a més de material divers i ins-
truments altament sofisticats per valor de 3,5
milions d’euros. Els agents van desmantellar a
Sentmenat un hivernacle de 100 metres qua-
drats, el més gran i sofisticat desarticulat fins
ara a l’Estat. La plantació, amb 2.549 plantes de
marihuana, tenia 14 persones treballant-hi, que
van ser imputades per un delicte contra la salut
pública. Els altres dos cultius desmantellats són
una plantació indoor a Olivelles amb 350 plantes
i una finca de cultiu clandestí a l’aire lliure a Es-
parreguera. A més dels imputats hi ha dues per-
sones detingudes. L’operació policial es va dur a
terme durant el mes d’octubre en el marc d’un pla
global engegat durant l’estiu.

enbreu

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va
aprovar ahir una remodelació del seu equip de go-
vern per cobrir la baixa del regidor trànsfuga, Da-
vid Gómez, que va abandonar el PP sota la sospita
d’haver encarregat obres a dit aprofitant-se del
seu càrrec al consistori. Albiol va encarregar a la
regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, la cartera
de Serveis Socials i Salut, abans en mans de Gó-
mez. Després que el PP s’hagi quedat amb només
deu regidors a l’equip de govern, l’alcalde ha hagut
de reestructurar bona part del cartipàs. El regidor
de Seguretat, Miguel Jurado, estarà al capdavant
del districte sisè, que correspon als barris de Sant
Roc, Remei i Artigues. El primer tinent d’alcalde i
regidor d’Hisenda, Ramon Riera, serà el vicepresi-
dent de Badalona Serveis Assistencials (BSA) i de
l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP),
unes funcions que fins ara assumia Gómez.

■ Albiol cobreix la baixa
del regidor ‘trànsfuga’

EDUCACIÓ

La meitat d’alumnes d’ESO no es
veuen fent una carrera científica

La meitat dels alumnes d’ESO no es
veuen capacitats per fer una carre-
ra científico-tècnica. Aquesta bran-
ca del batxillerat ha perdut un 6%
dels alumnes des del 2001 i conti-
nua sent eminentment masculina.

cepció que tenen els estudiants de la
seva capacitat. La meitat dels alum-
nes d’ESO no es veuen capaços de fer
unacarrerad’enginyeriaoinformàti-
ca (un 45% diuen que no podrien) o
algun dels estudis relacionats amb
matemàtiques,físicaoquímica(51%).
Un 76% dels alumnes creuen que les
enginyeries i la informàtica són car-
reres molt difícils d’acabar i un 83%
pensen el mateix de matemàtiques,
física i química.

Queda ara per esbrinar, segons la
consellera d’Ensenyament, Irene Ri-
gau, si aquesta “dificultat” que hi ve-
uen els estudiants de secundària res-
pon a “una falta de base” en el seu
aprenentatge;aunmalassolimentde
les matèries instrumentals, com ci-
ència i matemàtiques, que ve des de
primària; o a la seva percepció que

aquests estudis “requereixen molt
d’esforç i temps, en detriment del
temps d’oci que tant ha crescut entre
els joves en els últims anys”.

En tot cas, Rigau va apostar per re-
forçar l’assoliment de les matèries
instrumentals a primària, tot i que la
reformadelcurrículumd’aquestcicle
queestavapreparantlaconselleriaes
quedaràdemomentalcalaixal’espe-
ra de les eleccions, “perquè l’aprofiti
elpròximequipdeldepartament”,va
apuntar.

Poques noies escullen ciències
L’estudi, que interroga els alumnes
sobre els factors que influeixen en la
seva tria d’estudis postobligatoris,
constata també el desequilibri entre
nois i noies a l’hora d’optar entre les
branques de ciències o de lletres. No-
més un 26% de les noies d’ESO escu-
llen la via científico-tècnica, davant
del 40% dels nois. Una disparitat que
es produeix també en funció de l’en-
torn socioeconòmic, ja que només el
24% dels alumnes amb un nivell so-
cioculturalfamiliarbaixoptenperles
ciències.

L’única nota positiva, segons va
apuntarRigau,latrobemenlaforma-
cióprofessional(FP),enquèelscicles
quetenenaveureamblesciènciesila
tecnologia han crescut un 42,9% en-
tre el 2000 i el 2012.

Elperfildel’estudiantquetriacièn-
cies és el que ho fa per vocació (en un
95% dels casos, enfront del 90% en el
cas de la branca humanística), el que
treu bones notes (un 65% dels que es-
cullenciènciatenenunanotaglobalde
notableoexcel·lent,mentrequeentre
elsquevanalletressónel39%)ielque
és hàbil amb les TIC (el 75%).e

SÒNIA SANCHEZ

BARCELONA. La Unió Europea (UE)
va advertir l’any 2001 de la necessi-
tat de fomentar les vocacions cientí-
fico-tècniquesentreelsjoves,consci-
entdelacreixentnecessitatd’aquests
professionals. Han passat dotze anys
i, a Catalunya, no només no s’ha
acomplert l’objectiu europeu per al
2010d’incrementarun15%l’alumnat
d’aquestsestudis,sinóque,alcontra-
ri, s’ha reduït.

Entre el 2001 i el 2010, les bran-
quesdeciènciadebatxillerathanper-
dut un 6% d’estudiants, fins a ser el
46% del total, segons les dades reco-
piladesperlaconsultoraEverisenun
estudi presentat ahir al departament
d’Ensenyament.L’informedenuncia
tambéquecarrerescominformàtica,
telecomunicacions i les relatives a
tecnologies de la informació i la co-
municació(TIC)hanpatitdavallades
d’estudiants de fins al 53% –en el cas
d’informàtica de gestió– en aquest
mateix període.

Basant-se en aquestes dades, Eve-
ris ha fet una enquesta a 4.700 alum-
nes catalans de tercer i quart d’ESO i
batxillerat per tractar d’esbrinar els
motius d’aquesta falta d’interès pels
estudiscientífico-tècnics,quesón,de
fet, els que més ocupabilitat generen.
La principal conclusió és que “el fac-
tor més important” que porta a des-
cartaraquestescarreresésl’autoper-

El batxillerat de ciències ha perdut un 6% d’alumnes des del 2001

Internet ja és la segona
font per triar estudis
El primer que tenen en compte els
alumnes quan han de decidir el seu
futur acadèmic és l’opinió dels pa-
res. Sempre ha estat així i l’estudi
sobre els factors influents en l’elec-
ció d’estudis científics, tecnològics
i matemàtics ho constata, però de-
tecta a més una novetat important.
La informació que troben a internet
s’ha convertit en el segon factor que
més influeix en la decisió dels ado-
lescents, per davant del tutor, els
germans, els programes de televisió
i els amics, en aquest ordre. A tercer
d’ESO, la majoria d’alumnes ja sa-
ben què volen fer, i un 19% no han
decidit encara si ciències o lletres.


