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Que no pari 
la música!

Ballar signifi-
ca moltes coses 
més que moure 
els peus i despla-

çar-se amb una certa grà-
cia a través d’un espai 
determinat. De fet podrí-
em ben bé dir que és tota 
una actitud existencial, 
una percepció del món, 
una manera d’afrontar 
lúdicament els dies que 
van passant. L’últim cap 
de setmana de febrer, 
el PAV-3 acollirà una de 
les cites més interna-
cionals de Sant Cugat, 
la 18a edició del Trofeu 
Ciutat de Sant Cugat de 
Balls de Saló. Es calcu-
la que hi participaran 
unes 800 parelles, d’àm-
bit estatal i internacio-
nal. I, és clar, cal pensar 
que cada vegada que una 
parella decideix posar-

se a ballar, de sobte, pot-
ser sense adonar-se’n, els 
canvia la vida, perquè 
l’univers també es mou al 
seu mateix ritme, perquè 
ells somriuen i el cosmos 
amb ells, i perquè és evi-
dent que qui balla el seu 
mal espanta. Es veu que 
en l’edició d’enguany han 
pensat en una nova cate-
goria de participants, els 
més grans de 55 anys, 
i és que aquest fantàs-
tic exercici de dansar no 
hauria de tenir cap edat 
límit. Doncs vinga, va, 
balleu, ballem tot junts... 
Que no pari la música 
(don’t stop the music!). 
I que totes les coses i les 
criatures dansin harmò-
nicament i a l’uníson al 
voltant nostre. Perquè 
ballar és somiar amb els 
peus a través d’un ritme, 
sigui quin sigui, seguint 
els passos nostàlgics 
d’un tango, la lleugeresa 
d’un txa-txa-txa, el sen-
timentalisme d’un bole-
ro o l’alegria glamurosa 
d’un vals. Un, dos, tres... 
Un, dos tres... Un, dos, 
tres... •

Ballar és somiar 
amb els peus a 
través d’un ritme, 
sigui quin sigui
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Ensenyament diu que l’abast 
de la retallada se sabrà al juny
Previsió. La xifra exacta de la tisorada als instituts públics es donarà a 
conèixer una vegada s’aprovi el pressupost general de la Generalitat

XifreS. El departament d’En-
senyament ha assegurat que 
encara es desconeix l’abast 
de la rebaixa pressupostària 
que s’aplicarà en els instituts 
públics aquest curs docent i 
que ha estat anunciada per 
la mateixa conselleria. 

Fonts del departament, 
que lidera la consellera Irene 
Rigau, han puntualitzat al 
DIARI DE SANT CUGAT que 
tot i que el departament va 
enviar als centres educatius 
de secundària una notificació 
que avisava d’aquesta possi-
ble retallada entorn el 25%, 
l’assignació pressupostària 
per fer front a les despeses de 

funcionament “és encara una 
dada provisional”. La font ha 
argumentat que la xifra exac-
ta es coneixerà entre els mesos 
de maig i de juny, una vega-
da que “s’aprovi el pressupost 
general de la Generalitat” i ha 
recordat que a dia d’avui tots 
els departaments del Govern 

estan treballant amb un pres-
supost prorrogat del 30%. 

Segons aquest mateix tes-
timoni, quan es doni llum 
verda als comptes generals 
de l’executiu català es podrà 
veure quina serà l’aplicació de 
la tisorada. En aquest sentit, 
el contacte del departament 

d’Ensenyament ha afirmat 
que també és possible que el 
pressupost es mantingui com 
fins ara i no es faci cap tipus 
de retallada, i fins i tot que es 
rebin més diners que ara, per-
què en l’actualitat “no hi ha 
cap indici que ens indiqui una 
forquilla de la retallada”. El 
testimoni també ha augurat 
que el programa de la digita-
lització a les aules no s’aturarà 
“perquè fa temps que s’aplica 
i perquè es imparable”.

D’entre les prioritats
La font ha afirmat que no hi 
haurà cap institut que “es 
quedi sense poder pagar les 
factures” i ha assegurat que 
el Govern s’ha fixat com una 
de les seves prioritats l’en-
senyament. A més ha afegit 
que la rebaixa en el pressu-
post es fixarà depenent de 
casa cas i de cada varem de 
l’institut. •

Assegura que 
l’educació és una 
prioritat del Govern
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L’institut Leonardo da Vinci, un dels centres que van rebre la notificació  

NomeNameNt. Lluís Bau-
lenas ha estat designat nou 
director dels Serveis Terri-
torials d’Ensenyament al 
Vallès Occidental. Baule-
nas substitueix el santcuga-
tenc Josep Lluís Domeyó, 
que fins ara havia dirigit 
aquest servei, que s’encar-
rega d’executar les direc-
trius del departament a la 

comarca i exercir les funci-
ons d’inspecció educativa. 
A més, el servei supervisa 
les obres de construcció, de 
millora i remodelació en cen-
tres docents del departament  
i s’encarrega de gestionar el 
personal docent i adminis-
tratiu.

Baulenas va ser nomenat 
dimecres 16 de Febrer en un 
acte que va presidir la conse-
llera d’Ensenyament, Irene 
Rigau.
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Nascut al 1963, Baulenas 
és llicenciat en ciències biolò-
giques i catedràtic d’ensenya-
ment secundari en l’especia-
litat de matemàtiques. Amb 
anterioritat el nou director 
va ser director d’institut i de 
professor de matemàtiques 
en centres de Vic i de Palau-
solità i Plegamans. Des del 
setembre de 2010, Baulenas 
ha estat director de la zona 
educativa del Vallès Occiden-
tal-Terrassa. • rigau en l’acte d’investidura de Baulenas (dreta)     #CEDIDA

Lluís Baulenas, nou director 
dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament comarcal

NoVetat. El professor de 
l’Institut Leonardo da Vin-
ci Ramon Casals, ha editat 
el seu quart llibre, que dedi-
ca a la relació entre pares i 
fills. Sota el títol Prevenir el 
fracàs escolar des de casa, el 
text exposa com organitzar 
la vida a casa i dóna a conèi-
xer diversos aspectes sobre 
la comunicació amb l’escola, 
la gestió del temps lliure i el 
temps d’estudi, a més d’ex-
posar idees per estudiar. 

Casals és llicenciat en 
ciències matemàtiques i fa 
28 anys que es dedica a la 
docència, darrerament com 
a professor.

 _Redacció

Casals edita 
un nou llibre 
sobre el fracàs 
escolar
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