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RABLA, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de
Administración se convoca
Junta General Extraordinaria
de accionistas de “Rabla, S.A.”,
que se celebrará en el domici-
lio social, sito en Barcelona,
calle Muntaner 292, principal,
el próximo día 2 de diciembre
de 2008, a las 19.00 horas en
primera convocatoria, y al día
siguiente, en el mismo lugar y
a la misma hora, en segunda
convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA

Primero. Propuesta de diso-
lución y l iquidación de la
Sociedad.

Segundo. Cese de los Admi-
nistradores y nombramiento de
Liquidadores, en su caso.

Tercero. Ruegos y preguntas.
Los socios podrán obtener,

de forma inmediata y gratuita,
copia del informe de los Admi-
nistradores y de los documen-
tos que se han de someter a la
aprobación por la Junta de
accionistas, solicitándolo pre-
viamente por escrito en el
domicilio social.

Barcelona, 6 de octubre
de 2008

Sr. Rafael de Gispert Pastor
Secretario del Consejo

de Administración

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General de Carreteres

ANUNCI
d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte
ambiental “Millora general. Nova carretera d’accés a l’estació del
Camp de Tarragona del T.A.V. des de la TP-2031. Tram: La Secuita-
El Catllar” (clau: EI.IA-XT-06161).
La Direcció General de Carreteres, en data 16 d’octubre de 2008,
ha aprovat tècnicament l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte
ambiental “Millora general. Nova carretera d’accés a l’estació del
Camp de Tarragona del T.A.V. des de la TP-2031. Tram: La Secuita-
El Catllar”.
En conseqüència, d’acord amb el que disposen l’article 15 de la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, modificat per l’article
57.4 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, l’article 31 del Reglament general de carreteres,
aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, i l’article 12.4 de
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, s’obre un període
d’informació pública per tal que, durant el termini de 30 dies, comp-
tats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, totes les persones
naturals o jurídiques interessades puguin examinar l’estudi informa-
tiu i l’estudi d’impacte ambiental esmentats al Servei Territorial de
Carreteres de Tarragona (c. Llovera, 52 de Reus), a les corporacions
municipals afectades (la Secuita i el Catllar), i a través d’Internet
(adreça electrònica: www.gencat.cat/ptop), i puguin formular
al·legacions sobre l’interès general del projecte, la seva concepció
global i la compatibilitat mediambiental. Aquesta informació pública
és independent de la que preveu el procediment d’expropiació for-
çosa.
Barcelona, 16 d’octubre de 2008
Jordi Follia i Alsina
Director general de Carreteres

Jaume Sarramona
Catedràticemèritde
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L’avaluació com a repte
Els reptesde l’educació (II)

S
ense avaluació seriosa
no hi ha qualitat, ni en
l’educació ni en cap
altre àmbit. Hem avan-
çat força en aquest ter-

reny: participació amb mostra
ampliada en el PISA des del
2003, avaluació de competènci-
es bàsiques des del 2000..., però
ens caldria fer les passes definiti-
ves. En el projecte de llei d’educa-
ció de Catalunya (LEC) es parla
molt d’avaluació, però encara hi
ha fortes mancances. Així, l’ava-
luació del professorat hauria de
ser general i no solament per als
qui s’hi volen sotmetre. I per això
cal que la direcció escolar es pro-
fessionalitzi de veritat i constitu-
eixi el primer nivell de supervisió
del sistema, i alhora que sigui
avaluada per la inspecció, i
aquesta per l’organisme compe-
tent de l’administració. Totes
aquestes avaluacions haurien de
tenir després un paper decisiu en
les respectives carreres professi-
onals.

La LEC no proposa cap avalua-
ció externa en tota l’escolaritat
no universitària que tingui caire
oficial per a les qualificacions dels
escolars. Seguim, doncs, essent
una excepció respecte als països
avançats. Solament es manté
l’avaluació de caire diagnòstic de
les competències bàsiques, ara
regulada per la LOE, malgrat que
Catalunya en fou pionera, perquè
l’avaluació anunciada pel govern
per als alumnes de sisè de primà-
ria tampoc tindrà caràcter vincu-
lant i de fet no es diferencia de les
corresponents de competències
bàsiques. Hauríem de ser més va-
lents i avançar en una avaluació

externa feta seriosament.
En la llei d’educació de Catalu-

nya es diu que es mantindrà la
confidencialitat de subjectes,
centres i serveis educatius en tot
el que fa referència a l’avaluació
del sistema. Però aquesta qüestió
cada vegada planteja més polèmi-
ca social, car les famílies conside-
ren que tenen dret a conèixer les
dades indicadores de la qualitat
dels centres, tal com ja passa en
molts dels països del nostre en-
torn. I potser ha arribat l’hora de
ser més transparents respecte a
això, prenent, això sí, les mesu-
res correctores pertinents en la

interpretació dels resultats.
En aquesta mateixa línia de

rendiment de comptes, està bé
que el govern s’obligui a presen-
tar al Parlament un informe
sobre el sistema educatiu, com fi-
gura en la LEC, però cal que
aquesta mesura sigui anual i ser-
veixi per obrir debats seriosos
sobre la situació de la nostra edu-
cació. Una manera de garantir la
seva objectivitat fóra que l’estudi
el realitzés un equip extern a la
conselleria d’Educació, encara
que es fes en el marc de la propo-
sada Agència d’Avaluació.

Aquesta Agència substituirà

l’actual Consell Superior d’Avalu-
ació, però la LEC la manté adscri-
ta al departament d’Educació, i el
seu president i vocals del consell
rector seran designats pel conse-
ller/a de torn. Sorprèn que els ac-
tuals partits del govern no apli-
quin el que demanaven quan eren
a l’oposició: que l’organisme res-
ponsable de l’avaluació del siste-
ma educatiu depengui del Parla-
ment i que sigui aquest qui desig-
ni el seu president. En cas
contrari, la independència d’ac-
tuació serà sempre dubtosa. Pel
que fa a la resta, l’Agència tindrà
un paper decisiu en l’avaluació
dels centres escolars i el professo-
rat, conjuntament amb la inspec-
ció, de manera que una major cla-
rificació de responsabilitats en
aquest terreny sens dubte servi-
ria per evitar possibles conflictes
posteriors de competències.

Les propostes d’avaluació sem-
pre desperten reticències arreu,
però si es fan prenent totes les
garanties pertinents, no hi ha
cap motiu per rebutjar-la. El sol
fet d’avaluar ja provoca una refle-
xió, que és el primer pas per a les
millores. ■

Cal que la direcció
escolar es
professionalitzi de
veritat i constitueixi
el primer nivell
de supervisió
del sistema

El govern no preveu cap avaluació externa de caràcter oficial en tota l’escolaritat ■ XAVIER BERTRAL
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