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ENSENYAMENT

Ensenyament vol resoldre Fafer de Portbou
portant els alumnes amb tren fins a Llançà
Els pares diuen que aquest canvi no els farà renunciar a la seva reivindicació
NÚRIA ASTORCH

• Girona.— El Departament d'Ensenyament
està estudiant canviar, amb vista al pròxim
curs, el mitjà de transport que utilitzen els
alumnes de Portbou que fan secundària a
Ensenyament està negociant amb
Renfe la possibilitat que aquesta
companyia faciliti un vagó on
transportar els alumnes de Portbou que cursen l'ESO a Llançà.
En el cas que aquesta proposta
tirés endavant, només caldria que
el centre de secundària de Llançà
«modifiqués lleugerament» els horaris d'inici i acabament de les
classes, segons ha explicat Guirado, que confia que la millora
del sistema de transport faci canviar l'actitud dels pares.
Un dels arguments més repetits
pels pares dels alumnes de l'escola
Sant Jaume de Portbou a l'hora
de reclamar que els fills es quedin
a la població a fer els dos primers
cursos d'ESO ha estat el risc que

Llançà i substituir l'autocar pel tren. El delegat
d'Ensenyament a les comarques gironines. Àngel Guirado, assegura que el trasllat amb tren
d'aquests alumnes fins a Llançà resultaria més
ràpid i, sobretot, menys perillós. Els pares

corren diàriament en haver de
viatjar cada dia en autocar pels
perillosos i nombrosos revolts que
separen Portbou de Llançà. El
vicepresident de l'APA, Rafael
Díaz, sosté que el fet que Ensenyament vulgui resoldre el tema
del transport no té res a veure
amb la reivindicació dels pares.
«Em sembla bé que es vulgui canviar el sistema de transport, sobretot per als alumnes més grans
que des de sempre han anat a
estudiar fora de Portbou, però
l'bbjectiu dels pares dels escolars
que aquest any fan 6è d'EGB és
tenir la mateixa oportunitat que
van tenir l'any passat les famílies:
el dret a escollir entre fer l'ESO
a la població o fer aquests estudis

dels alumnes de 6è de primària de Portbou
—els quals reclamen que els nois facin el
primer cicle d'ESO a la població— han manifestat que el canvi de mitjà de transport
no els farà renunciar a la seva reivindicació.

a Llançà», exposa Díaz.
Els pares acusen Ensenyament
de discriminar-los en negar-los la
possibilitat d'escollir. El delegat
d'Ensenyament a la demarcació
de Girona nega que el seu departament tingui la intenció de
discriminar o perjudicar algú i assegura que la decisió que els alumnes vagin a Llançà obeeix a una
planificació' i una racionalització
dels recursos de personal docent
i equipaments tenint en compte
el reduït nombre d'alumnes que
beneficiaria aquest servei. «Portant els alumnes de Portbou a
estudiar a Llançà, en fem prou
amb dues línies d'escolarització,
mentre que si s'autoritzés fer el
primer cicle d'ESO a Portbou hi

hauria dues línies a Llançà i una
tercera a Portbou», va raonar.
L'alcalde de Portbou, Paco
Martínez, ha declarat que el que
està en joc en aquest afer no és
únicament el lloc d'estudi d'uns
alumnes sinó l'equilibri social i
econòmic de tot un poble. Martínez assegura que des de l'any
1992 Portbou ha passat de tenir
1.900 habitants censats a tenir-ne
1.600 i que la pèrdua dels estudis
de secundària agreujarà encara
més aquest problema. Per tal de
sensibilitzar tots els veïns d'aquest
problema, l'Ajuntament i l'APA
de l'escola han decidit convocar,
probablement pel dia 28 d'aquest
mes, una vaga per als establLments
comercials i una manifestació.

JOC

£1 sorteig de divendres de la Bonoloto deixa
més de 83 milions a Sant Feliu de Guíxols
ELPU^fT
• Sant Feliu de Guíxols.— El sorteig de la Bonoloto de divendres
passat va deixar 83 milions de
pessetes a Sant Feliu de Guíxols,
segons van indicar ahir fonts de
la delegació territorial a Girona
de rOrgaïnismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE). La butlleta guanyadora es
va segellar a l'estanc Claramunt,
al número 41 del carter Girona
de Sant Feliu.
Es tracta d'una butlleta triple
de 84 apostes, que haurà guanyat
un total de 83.473.192 pessetes.
Aquesta és la quantitat de diners

que s'endurà el guanyador després
de repartir el primer premi del
sorteig amb una altra persona que
també va encertar la combinació
guanyadora de divendres —^formada pels números 2, 10, 15, 16,
22, i 28— i que va segellar la
seva butlleta en una administració
de loteria d'Albacete.
El guanyador de Sant Feliu encara no s'havia posat en contacte
ahir amb la delegació de l'ONLAE per recollir el premi. Tampoc havia contactat amb el propietari de l'estanc Claramunt, Josep Olivé Claramunt. Fonts d'aquest establiment van indicar ahir

que dissabte ja es comentava per.
la localitat que algú havia guanyat
els 83 miUons de pessetes. Tot
i això, els responsables de l'estanc
no van saber que havien estat
ells els que havien segellat la butlleta .fins que ahir al matí els van
trucar des de l'ONLAE per confirmar la notícia.
L'afortunat de Begur
L'última vegada que el sorteig
de la Bonoloto va deixar un premi
important a les comarques gironines va ser el 16 d'octubre de
l'any passat. En aquella ocasió el
primer premi va caure a Begur,

quan un jove de 18 anys, aprenent
de paleta, va guanyar més de 218
milions dè pessetes en encertar
la combinació guanyadora del sorteig. La butlleta afortunada es va
segellar a l'administració de lo-,
terià La Esperanza —l'única que
hi ha a Begur— i després de dos
dies d'especulacions sobre la identitat de la persona afortunada es
va saber que es tractava d'un noi
de divuit ariys. Es dóna la circumstància que aquesta mateixa
administració de loteria ja ha repartir diversos premis importants
des que va començar a funcionar,
el 1985.

Les associacions
d'atenció a disminuïts
reiteren el rdiuig al
decret de preus
IRENE CASELLAS

• Girona.— La Plataforma Gironina Pro-Disminuïts, que aplega
associacions de les comarques gironines que atenen persones amb
discapacitats físiques i psíquiques,
va reiterar diumenge el seu rebuig
al decret de preus, que preveu
que les famílies dels discapacitats
hagin de pagar pels serveis que
reben aquestes persones. La plataforma va celebrar una assemblea diumenge, durant la qual es
va acordar per unanimitat que els
familiars, quan hagin d'omplir una
solicitud d'ingrès assistencial en
algun centre, no facilitin les dades
que facin referència a la seva situació econòmica.
Les associacions, que ja han
presentat un recurs d'anticonstitucionalitat contra aquest decret
i tenen previst fer mobilitzacions,
també reivindiquen la recuperació
dels serveis i el finançament que
es donaven l'any 1993: i la convocatòria d'inversions urgent pel
1997, ja que des del 1993 no se
n'ha fet cap, segons expliquen els
membres del col·lectiu. Durant
l'assemblea de diumenge es va
recordar que des de la plataforma
s'han demanat entrevistes amb
tots els presidents dels grups parlamentaris catalans. La plataforma gironina té previst integrar-se
en una plataforma catalana, quan
aquesta es constitueixi. De moment, ja s'ha acordat que el 3
de juny es constitueixi la plataforma de les comarques de Barcelona, que aplegarà més d'un
centenar d'entitats.
L'objectiu és dur a terme la
màxima pressió per aconseguir
que es retiri el decret de preus
i que millori la situació del col·lectiu de disminuïts, sobretot pel que
fa a la seva integració laboral,
que és una qüestió que preocupa
especialment. Precisament a les
comarques gironines, l'associació
Mifas té comptabilitzades més de
500 persones amb algun tipus de
disminució que busquen feina. Al
mateix temps, les dades revelen
que són molt poques les empreses
que compleixen l'obligació legal
d'incorporar a les seves plantilles
un 2% de persones discapacitades.

SOLIDARITAT

Salt-Quilalí aconsegueix
800.000 pessetes en la
subhasta d^obres d^art
Es destinaran a projectes de cooperació
IRENE CASELLAS

• Salt.— La Comissió d'Agermanament Salt-Quilalí ha aconseguit
més de 800.000 pessetes, que es
destinaran a projectes de cooperació que es realitzen en aquesta
població nicaragüenca, gràcies a
la subhasta d'obres d'art que es
va fer divendres passat a Girona.
La comissió d'agermanament va
aconseguir vendre les 67 obres
que havien estat donades per diferents artistes, entre les quals hi
havia pintures, escultures, fotografies i ceràmiques.
La subhasta va aplegar més
d'un centenar de persones a la
Casa de Cultura de La Caixa a
Girona i segons han recordat els
organitzadors, va ser tot un èxit.
«Estem molt satisfets dels resultats. Només van quedar sense subhastar dues obres, que la mateixa
comissió d'agermanament ha
comprat i que es faran arribar
a la comissió de Quilalí», ha explicat a aquest diari Sebas Parra,
membre de la comissió.

La. subhasta va tenir un aire
marcadament soUdari, ja que entre els assistents hi havia molta
gent jove. «Vam demanar als artistes que no fixessin un preu de
sortida i això va fer possible que
moltes persones es quedessin
obres d'art a un preu molt assequible», indica Sebas Parra.
Educació i sanitat
Els diners que es van recollir
permetran finançar els diferents
projectes que estan en marxa actualment. En l'àmbit educatiu, la
comissió otorga unes beques a
nens que viuen en assentaments,
principalment al de San Bartolo,
perquè puguin anar a fer estudis
secundaris a Quilalí. També es
subvenciona la formació d'una
vintena de mestres «empírics»
—que no tenen la titulació oficial— perquè puguin professionalitzar-se.
En l'àmbit sanitari, els diners
es destinaran al manteniment d'una farmàcia popular, molt neces-
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Una imatge de la subhasta que es va celebrar divendres. Foto: I.C.
sària ja que els medicaments a
Nicaragua són molt cars i no estan
a l'abast de les famílies més pobres.

Finalment, també es beneficiarà d'aquesta iniciativa im projecte
de concessió de crèdits agrícoles.
L'objectiu és que amb aquests cre-

dits es pugui garantir ia compra
de llavors bàsiques i el funcionament d'unes sitges on emma
gatzemar la coUita.

