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ENSENYAMENT OFEREIX 91.018 PLACES PER A EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO A LES COMARQUES GIRONINES

Els naixements fan augmentar
un 40% les places de P-3 a Girona
Les oficines municipals de matriculació d’Olot, Figueres i Banyoles entren en funcionament
PILI TURON
GIRONA

L’augment de naixements a les
comarques de Girona ha portat
el Departament d’Ensenyament a
reservar 625 places del primer curs
d’educació infantil (P-3) per al curs
2004-2005, un 40% més que fa un
any. Des d’ahir, els centres docents
i les tres Oficines Municipals de
Matriculació que funcionen a Girona –Olot, Figueres i Banyoles–
ja tramiten les sol·licituds de
preinscripció per al curs vinent.
A Girona, el Departament d’Ensenyament ofereix 91.018 places
corresponents a l’etapa educativa
obligatòria a centres públics i privats concertats. Aquesta xifra supera la del curs vigent en 2.368 places, el 2003-2004, quan la conselleria en va ofertar 88.650. Del total
de 91.018 vacants, 22.355 són per

a educació infantil, 41.909 per a
primària i 26.754 per a secundària obligatòria.
L’increment de places per a P-3
–250 més que en l’última preinscripció, per al curs que encara està
en marxa– respon sobretot a l’augment demogràfic i no a la immigració tot i preveure-la, perquè
continua sent un fenomen imprevisible. Així ho va explicar el delegat d’Ensenyament a Girona, Joaquim Bosch, qui va destacar la incorporació de certa provisió de
places per a l’alumnat que arribi
a mig curs, encara que no ara no
es pot calcular quina magnitud
tindrà el curs vinent.
Entre les novetats d’aquest any,
Bosch es va referir a les possibilitats que dóna el nou Decret de Matriculació per rebaixar el nombre
d’alumnes per aula –ràtio– dels
centres de Girona, Roses, Figueres

i Banyoles perquè «d’entrada es
parteixi d’una situació més igualitària». En aquests municipis, la
ràtio de primària s’ha rebaixat de
25 a 24 –excepte a Banyoles, que
serà de 23– i s’han reservat 4 places per a escolars amb necessitats
educatives especials.
Per primera vegada, Olot, Figueres i Banyoles disposen d’una
oficina municipal que distribuirà
totes les sol·licituds de preinscripció en els centres locals finançats
amb fons públics. Girona té tres
de les dotze Oficines Municipals
de Matriculació que Ensenyament
ha posat en marxa a tot Catalunya dintre d’una prova pilot.
900.000 places a tot Catalunya

El departament d'Ensenyament
va obrir ahir el període de pre-inscripció per a les gairebé 900.000
places d'educació infantil, primà-

ES PROHIBIRAN SISTEMES DE VENTILACIÓ VISIBLES EN LES FAÇANES DEL CASC ANTIC

ria i ESO disponibles per al curs
vinent en els centres públics i privats concertats de Catalunya. El
període de preinscripció s’allargarà quinze dies i es tancarà el 30
d’abril, mentre que les matriculacions seran del 31 de maig al 4
de juny. Aquest procés només afecta l’alumnat que s'incorpora a P3, els de primària que canvien d’escola i els que comencen l'ESO.
De les 897.438 places ofertes,
572.000 es corresponen a centres
de titularitat pública i 324.976 són
per a col·legis privat concertats –és
a dir, que subvencionades per l’administració–. També del total, i per
cicles educatius, 213.994 places són
per a cursos d'educació infantil,
406.988 de primària i 276.456 de
secundària obligatòria. El calendari de preinscripció i matriculació per als estudis post-obligatoris és diferent i s’inicia més tard.

Sant Gregori aprova
un pressupost de
2.663.870 € sense el
suport de l’oposició
SANT GREGORI.- L’Ajuntament de
Sant Gregori ha aprovat un
pressupost municipal per a
2004 que puja a 2.663.870 euros, 1.889.000 dels quals corresponen a ingressos corrents.
Pel que fa a despeses, l’equip
de govern ha remarcat la previsió econòmica per desenvolupar les recomanacions que es
despenguin dels estudis de vialitat del nucli urbà encarregats
al RACC i la supressió de barreres arquitectòniques que
s’encomanarà a MIFAS. També està previst remodelar la sala
de plens municipal, instal·lar
aire condicionat al Casal d’avis,
i millora al consultori mèdic, la
biblioteca i el pavelló; una dotació per fer un Pla de Joventut, la redacció de nous projectes. El capítol d’inversions, ascendeix a 791.500,00 euros.
Aquest pressupost es va aprovar amb el vot favorable dels 6
regidors de CIU, i el vot en contra de la resta de grups municipals, Independents per Sant
Gregori i ERC. P.T.V.

ELS AJUNTAMENTS VOLEN UN ENLLAÇ AMB LA N-II I L’A-7

Celrà regula la instal·lació d’aparells Manel Nadal informa
d’aire condicionat i terrasses de bars els alcaldes afectats pel
Es vol compatibilitzar l’ocupació de la via pública amb els vianants

desdoblament de la C-66
P.T.V.

P.T.V.
CELRÀ

La instal·lació d’aparells d’aire
condicionat i ventilació als habitatges de Celrà estarà regulada per
una ordenança municipal de nova
creació, igual que l’ocupació de
la via pública amb taules i cadires
de bars. L’Ajuntament de Celrà ha
aprovat les seves primeres ordenances per controlar aquests elements al municipi amb l’objectiu
d’evitar l’impacte visual i molèsties als veïns.
L’objectiu de l’Ajuntament regulant els aparells d’aire condicionat i ventilació és evitar la degradació del paisatge urbà, establint unes normes per a la seva
instal·lació que varien en funció
de l’àrea municipal. Entre aquestes normes hi ha la prohibició de
què aquests aparells ocupin més
de vint centímetres de la façana
dels edificis d’habitatges o oficines
on estan col·locats. Tampoc es per-

metrà que els desguassos no aboquin aigua a les voreres o que les
màquines produeixin un soroll de
fons superior als tres decibels. Pel
que fa al casc antic, l’Ajuntament
de Celrà ha restringit totalment
la instal·lació d’aparella d’aire condicionat visibles des del carrer. El
consistori vol eliminar l’impacte
visual a la zona històrica del municipi.
L’alcalde de Celrà, Francesc
Camps, va explicar que la finalitat
d’aquesta ordenança és tant reduir
l’impacte visual com les molèsties als veïns, aplicant mesures que
afavoreixin la convivència. La norma també suggereix als constructors que contempli els requisits de
l’ordenança en els habitatges nous.
Quan entri en vigor, l’Ajuntament
donarà un any de temps als veïns
que ja disposin d’aparells d’aire
condicionat perquè s’adaptin a la
normativa.
Pel que fa a l’ordenança municipal sobre l’ocupació de la via pú-
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blica per part de terrasses de bars,
l’alcalde en va justificar la necessitat de regular-ho després d’haver rebut diverses peticions per
col·locar taules, cadires i ombrel·les
al carrer. En aquest cas, la norma
pretén compatibilitzar els drets dels
vianants amb els dels empresaris.
El mateix ple municipal on es
van aprovar aquestes dues ordenances també va donar el vistiplau
definitiu a una nova fase de millora de la planta potabilitzadora
de Celrà, un projecte valorat en
uns 218.000 euros que ha de cofinançar l’Agència Catalana de l’Aigua –tema encara pendent de resoldre–.
L’Ajuntament també va accedir
a la petició dels dotze propietaris
d’una àrea urbanística situada davant l’institut de secundària, de
manera que la urbanització s’executarà aplicant un sistema de cooperació –liderat pel consistori–
en comptes del de compensació
previst inicialment.

GIRONA

Els alcaldes de Sant Julià de
Ramis, Celrà, Bordils, Flaçà,
Juià, Sant Martí Vell, Madremanya i Cruïlles van demanar
informació de primera mà al
Secretari per a la Mobilitat de
la Generalitat, Manel Nadal, sobre les infraestructures viàries
que els afecten. L’assumpte principal a tractar va ser el desdoblament de la carretera que connectarà Palamós amb Girona,
projecte que tans sols té un tram
a exposició pública, el denominat variant de Bordils (C-66).
Els promotors de la trobada
van ser els mateixos alcaldes de
la llera del Ter, preocupats per
l’impacte de les carreteres als
seus termes municipals. A més
de Manel Nadal, el director general de Carreteres, Jordi Follia,
també es va desplaçar fins a
l’ajuntament de Flaçà –on es va
celebrar la reunió–. L’objectiu

era aconseguir informació de primera mà del desdoblament de la
C-66, sobre el qual tots els ajuntaments afectats han presentat
al·legacions individuals i conjuntes que ahir van reiterar davant els
responsables de Carreteres per tal
que les tinguin en compte. Entre
d’altres, es van tractar qüestions
com la justificació dels quatre carrils en tot el traçat de la carretera o l’impacte ambiental.
A part de la C-66, també es va
tractar el seu enllaç amb l’autopista i l’antiga N-II (ara A-2). En
relació amb això, l’Ajuntament de
Celrà ha presentat al·legacions al
projecte per desdoblar la N-II tot
i no estar-ne afectat directament.
La finalitat d’aquesta acció és demanar el trasllat fins a l’enllaç amb
Cervià d’un nus d’infraestructures de Medinyà que ara el projecte situa a l’alçada del Terri, una petició que també ha fet l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis. Celrà
ho demana perquè sigui possible
connectar la C-66 en aquest punt.

