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PUNT DIVERS
ENSENYAMENT

Nou centres educatius gironins tanquen
divendres les portes de forma definitiva
Quatre col·legis rurals deixen de funcionar i cinc escoles es traslladen d'edifici
NÚRIA ASTORCH

• Girona.— Nou centres educatius gironins
tancaran divendres —l'últim dia de curs—
les portes de forma definitiva perquè deixen
de funcionar o perquè es traslladen a un
Les comunitats educatives dels
nou centres escolars que tanquen
les seves portes amb vista al curs
vinent afronten aquesta situació
de forma molt diversa. Uns s'acomiaden dels seus actuals centres
educatius enmig de celebracions
mentre que la resta —bàsicament,
els centres rurals— ho fan resignadament. Per exemple, els
col·legis públics Pràctiques i Professor Pericot de Girona han programat un seguit d'actes per al
dia 20 per celebrar que, finalment
—amb un curs de retard—, deixen
els edificis on estan instal·lats actualment per traslladar-se o bé
a l'escola del Pla —de nova creació— o bé a l'escola Prat de la
Riba, la qual heretarà el caràcter
d'Annexa que fins ara tenia el
col·legi de Pràctiques. Els alumnes
del Pericot es traslladaran pràcticament en bloc al Pla. Pel que
fa als escolars de l'Annexa, la major part aniran també al nou centre, i només un 35,3% dels pares
dels nens han optat per escolaritzar-los a l'Annexa en el seu
nou emplaçament, al carrer Isabel
la Catòlica. L'escola de Pràctiques
ha programat per divendres diferents activitats lúdiques i esportives, d'entre les quals destaca Tacte acadèmic que tindrà lloc a paríir de les 10 del vespre, amb la
presència del rector de la UdG,
Josep Maria Nadal. El col·legi Pericot obrirà, a partir de les quatre
de la tarda, les seves portes perquè
els pares puguin visitar l'exposició'
de treballs dels alumnes, i perquè
més tard participin en un berenar
popular.
El comiat de l'institut de Sant
Narcís —que té 45 anys d'història
i que acabarà sent enderrocat a
causa de les deficències estructurals de l'edifici— també serà

altre edifici. Les escoles rurals de Colomers,
Gombrèn, Vila-sacra i Crespià tanquen per
manca d'alumnes; els col·legis públics Pràctiques i Pericot deixaran les instal·lacions actuals arran de la posada en marxa d'una nova

escola a Girona, i el mateix succeirà amb
els lES de Sant Narcís i Dalmau Carles, els
quals aniran al nou lES de la ciutat. L'extensió
de l'institut Alexandre Deulofeu de Figueres
es traslladarà a unes aules prefabricades.

Els tres alumnes que hi ha actualment a l'escola de Gombrèn, a la comarca del Ripollès. Foto: ANNA CARRERAS
molt especial. Divendres a la tarda, a partir de les set, el centre
serà obert a tothom que desitgi
fer l'última passejada per les seves
instal·lacions. A les vuit de la tarda, es realitzarà un acte acadèmic
en el qual intervindran l'alcalde
de Girona, Joaquim Nadal; el delegat d'Ensenyament, Àngel Guirado, i l'exprofessor i actual arxiver en cap de l'Ajuntament de
Barcelona, Ramon Alberch. Després d'aquest acte, es lliurarà als
assistents un llibre, que recull la
història del centre i que consta
de 78 planes i 88 fotografies.

L'alumnat d'aquest centre, juntament amb el de l'IES Dalmau
Carles —actualment instal·lat en
aules prefabricades— estrenarà a
la tardor el nou centre de secundària que s'hà construït al sector de Can Gibert del Pla.
D'altra banda, l'extensió de
l'institut Alexandre Deulofeu de
Figueres, situat en aquests moments a l'escola pública Pous i
Pagès de Figueres, es traslladarà
a" uns mòduls prefabricats que
s'emplaçaran prop de l'escola Josep Cusi. L'extensió de l'IÈS aprofitarà així alguns serveis de l'es-
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cola, com ara el menjador.
El baix nombre de nens matriculats a les escoles rurals de
Crespià (Pla de l'Estany), Colomers (Baix Empordà) i Gombrèn
(Ripollès) ha obligat el Departament d'Ensenyament a preveure
el seu tancament amb vista al curs
vinent. El cas de Vila-sacra (Alt
Empordà) és diferent. L'Ajuntament i els pares d'alumnes del
col·legi han acordat d'avançar el
tancament de l'escola, situació
que, segons l'alcaldessa, hauria estat inevitable d'aquí a un o dos
anys.

Detenen l'home que
va disparar contra
els guàrdies civils a
Palafolls
URE COMAS

H Canovelles (Vallès Oriental).—
Agents del grup judicial de la
Guàrdia Civil de Barcelona han
detingut el pressumpte autor dels
dispars que van ferir dos guàrdies
civils a Palafolls el mes de març
passat. Amb la detenció d'aquest
home, de 41 anys, veí de Canovelles i natural de Càceres, la policia considera tancat el cas de
l'assalt a l'empresa de vins Massens. Fa un mes, la policia ja va
detenir dues persones més implicades en l'afer. La policia imputa al detingut diversos assalts,
a mà armada, en empreses i locals
del Vallès i El Maresme. El detingut va passar dilluns a disposició del jutjat d'instrucció de
Granollers.
La detenció del veí de Canovelles es va efectuar dilluns al
matí després de tres mesos d'investigacions per part de la unitat
de la policia judicial de la Guàrdia
Civil de Barcelona. Amb la seva
detenció, la policia considera que
el cas està tancat.
Fa un mes, la Guàrdia Civil
va detenir a Girona dos individus,
Eugenio Fernàndez Casado i Lluís
Busquets Rocas, de 45 anys tots
dos, que presumptament havien
participat en l'assalt de l'empresa
de vins. Ara, la policia sospita
que l'individu detingut dilluns a
Canovelles és l'autor material dels
trets que van ferir els dos guàrdies
civils. Aquests agents de Malgrat
de Mar van intentar evitar l'atracament però van ser sorpresos
pels dispars efectuats, presumiblement, pel veí de Canovelles. L'autor dels trets va aconseguir fugir
saltant des d'una de les finestres,
situada a set metres d'alçada. En
aquest sentit, les investigacions de
la Guàrdia Civil han posat de relleu que el detingut va rebre atenció mèdica a l'hospitcil de Granollers per lesions compatibles
amb les produïdes en el salt des
de la finestra de l'empresa de vins
de Palafolls. De la mateixa manera que la policia imputa als dos
homes que havien estat detinguts
primer dos assalts a empreses del
Gironès, la Guàrdia Civil imputa
tcunbé al veí de Canovelles diversos assalts.
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Prop de 600 detinguts a França
Les baiT»es arquítectonques de Fbistítiit de
en una batuda contra els
Püígosrdà díficiiHm Faocés a un noi mmusvàfid
cercles YÍnculats a la pederàstia Les APA, els professors i Mifas es mobilitzen per reclamar una soludó
S'han mobilitzat 2.500 policies
EFE

• París.— Prop de 600 persones
van ser detingudes ahir a França
en una important batuda contra
distribuïdors i clients aficionats als
vídeos amb continguts pederastes.
L'operació, que és la més important que s'ha fet mai a França
en aquest àmbit, va suposar la
mobiUtzació de 2.500 agents a tot
el país. La xifra exacta de detinguts, entre els quals hi ha dos
religiosos, vuit professors i funcionaris, es coneixerà avui.
La policia va registrar el domicili de 814 persones, el nom
de les quals figuraven en el fitxer
de clients d'una organització de
venda de vídeos per correspondència. La batuda va començar
la matinada de dimarts, i es resultat d'un any d'investigacions.

La major part dels més de 200
vídeos comissats van ser comprats
a l'estranger, principalment a Polònia i a l'Estat Esjjanyol. La investigació va començar l'any passat, després d'un seguit de comissos de vídeos amb continguts
pederastes i de les detencions realitzades l'abril de 1996.
Un gabinet especial constituït
a la ciutat de Macon coordina
l'operació, que ha estata especialment important al voltant de París. Paral·lelament, des de dilluns,
a l'Audiència de París_ es jutja
a 71 persones en relació amb el
comís del vídeos, la majoria rodats
a Colòmbia. Els promotors de la
xarxa de vídeos van negar la seva
culpabilitat i van explicar que les
persones que apareixen a les cintes no són menors.

Punt, El, 1997-06-18, p. 16.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

M. CABRUJA / N. ASTORCH

M Puigcerdà.— Un noi de tretze
anys de Bellver de Cerdanya que
aquest any ha de començar ESÒ a
l'institut de Puigcerdà —l'únic que
hi ha a la comarca—, té dificultats
per poder accedir a les instal·lar
cions, ja que l'ascensor del centre
és estret i no hi caben les cadires
de rodes. Associacions de pares
d'alumnes de la comarca i professors de l'institut es van reunir ahir
a la nit per tractar del tema, ja que
la solució que proposa l'administració de col·locar un aparell especial a la cadira va fracassar fa uns
anys amb una noia que es va trobar amb una situació semblant i,
segons va destacar ahir el portaveu de l'institut de Puigcerdà, «la
noia va plegar al cap de dos mesos
perquè estava avorrida de la situació».

Aquest institut té quatre pisos i
sense un ascensor adequat és pràcticament impossible que una persona que es desplaci amb cadira de
rodes pugui circular per les instal·lacions. Des de l'institut s'ha
demanat a Ensenyament que es
resolgui el tema de les barreres arquitectòniques, però fins al moment no està previst fer-hi obres a
curt termini. «Ens diuen que d'aquí uns anys ja s'hi farà una remodelació, però que val molts diners
i ens hem d'esperar», destaca el
portaveu de l'institut.
El delegat d'Ensenyament, Àngel Guirado; reconeix que la solució òptima és construir un ascensor nou a l'institut, però que per
un problema de pressupost i de
manca de temps és «impossible»
fer obres abans que comenci el
nou curs. «La solució més imme-

diata és posar l'eruga», va indicar.
Tot i això, va afegir que farà tot el
que estigui a les seves mans per resoldre el tema.
El president de Minusvàlids Físics Associats (Mifas), P e r e T u bert, va explicar ahir a aquest diari
que la solució d'incorporar una
eruga a la cadira de rodes no és satisfactòria, ja que no és possible
acoblar aquest aparell a una cadira elèctrica; Mifas ha fet una crida
als consellers d'Ensenyament i Benestar Social i ha demanat una entrevista amb el delegat d'Ensenyament. El president de Mifas destaca que l'institut més proper és a la
Seu d'Urgell, però aquest tampoc
disposa d'ascensor. Mifas s'adhereix al comunicat que facin les associacions de pares i els professors
sobre el tema, segons va indicar
Tubert.

