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La vintena d’escoles gironines que estan en
mòduls ja tenen planificada l’obra del nou edifici

Mifas obté un
dels premis Sant
Fèlix del Bisbat de
Girona

Educació vol evitar que es repeteixi el cas de la Draga i que els barracons siguin una solució provisional

J Girona. L’associació
Mifas de Girona i la delegada de Mans Unides
a Girona, Pilar Pla, seran
guardonades amb els
premis Sant Fèlix 2005,
que atorga la delegació
de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona.
Aquesta va ser la decisió
que va prendre ahir el jurat de la desena edició
d’aquests premis. El jurat ha valorat la trajectòria personal en tasques
humanitàries per designar Pla com una de les
premiades. El reconeixement a Mifas es fa
l’any en què l’entitat ha
celebrat el seu quart de
segle d’història i per subratllar la tasca que realitza a favor dels discapacitats. L’entrega dels
premis es farà dimarts
que ve, dia 24, i el guardó
consisteix en un campanar de bronze de l’artista
Josep Perpinyà. L’acte
es farà a la seu del Bisbat, a dos quarts de vuit
del vespre, i el presidirà
el bisbe de Girona, Carles Soler. / D.V.
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J La vintena d’escoles i instituts gironins que
íntegrament desenvolupen la seva activitat
en mòduls prefabricats tenen ja la planificació
perquè es construeixi l’edifici definitiu. En
Les comarques gironines
tenen actualment prop de
350 classes en mòduls prefabricats, que constitueixen un total de dinou
centres educatius que tenen totes les instal·lacions
en mòduls i múltiples ampliacions provisionals
d’escoles i instituts. La
consellera, Marta Cid, i el
director a Girona, Joaquim Bosch, han reiterat
en diverses ocasions el
compromís perquè l’estada dels centres en barracons sigui «una solució
transitòria i provisional».
Aquesta voluntat institucional ha provocat que
tots els centres que actualment tenen l’estructura en
mòduls ja tinguin planificada la construcció del nou
edifici. Només el CEIP
Lliurona, del municipi
d’Albanyà, no té prevista
la construcció d’una nova
escola, ja que l’actual infraestructura satisfà plenament les necessitats i
s’integra en l’entorn natural de la zona.
De la resta de centres
en barracons, el de Santa
Coloma de Farners, que
s’ha creat aquest curs; el
CEIP Masó de Salt, El Carrilet de Palafrugell, el
Mas Quintana de Girona,
l’IES Olivar Gran de Figueres, l’escola Joana
d’Empúries de Castelló
d’Empúries i el CEIP Pinya de Rosa de Blanes tenen previst inaugurar el
nou edifici durant el
pròxim curs. De tots

alguns casos, com a Santa Coloma de Farners,
el nou edifici de l’escola oberta aquest curs
està previst acabar-lo l’octubre del 2006 i,
per tant, només haurà estat en mòduls un
curs. La voluntat del Departament d’Educació

és que no es repeteixi un altre cas com el
del col·legi La Draga de Banyoles, que ha
estat deu anys sencers en barracons. A més,
dels dinou centres en barracons, set estrenaran
edifici durant el pròxim curs.

CENTRES EN
MÒDULS
CEIP Nou de Blanes
(2005)
eComença

el
projecte i està
previst en el
pressupost del
2006.
CEIP Pinya de Rosa
de Blanes (2001)

eEl

nou edifici
s’hauria
d’estrenar el
setembre del
2006.
SES Cap de Creus
de Cadaqués
(1996)

eEs

preveu
estrenar l’edifici
a final del 2007.
SES Caldes de
Malavella (2005)

eEstà

planificada
la seva
construcció.
CEIP Joana
d’Empúries de
Castelló d’Empúries
(2002)

eEstrenarà

l’edifici
el pròxim curs.
CEIP L’Amistat
(Olivar Gran) de
Figueres (2002)

eProjecte

en
redacció i està
prevista la
construcció en els
pressupostos del
2006.
CEIP Figueres
Nord-Caputxins
(2004)

eEstà

prevista
l’obra en els
pressupostos del
2006.

aquests centres, l’Olivar
Gran és el més antic, ja
que va iniciar la seva activitat en barracons l’any
1997, una situació que
Bosch ha manifestat diverses vegades que no es pot
repetir en el futur.
Un altre dels centres històrics en barracons és l’institut de Cadaqués, que
data de l’any 1996. Es preveu que pugui estrenar
edifici a final del 2007, fet
que permetrà posar fi a
la precarietat actual, que
ja ha ocasionat les protestes dels pares alguna vegada. A més d’aquests,
Educació ha inclòs en el

IES Olivar Gran de
Figueres (1997)
eNou

edifici el
juny del 2006.

CEIP Mas Masó de
Salt (2002)
eNou

edifici per al
pròxim curs.

CEIP Devesa de
Girona (2005)

SES de Salt (2004)

eEl

nou edifici
està previst en els
pressupostos del
2006.
CEIP Mas Quintana
de Girona (2003)

ePlanificat

el nou
edifici, però
sense definir
l’any.
CEIP Sant Feliu de
Guíxols (2005)

eLa

eEstrenaran

l’edifici el gener
del 2007.
CEIP El Carrilet de
Palafrugell (2003)
eEl

nou edifici ha
d’estar a punt el
setembre del
2006.
CEIP Roses (2005)

ePlanificada

l’any.

l’obra
sense especificar

construcció
entra en el
pressupost del
2006
CEIP Santa Coloma
de Farners (2005)

eEstrenaran
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instituts gironins participen durant aquest curs en
un pla pilot d’autonomia
de centres que ha impulsat
el Departament d’Educació. Els centres educatius
de la demarcació que participen en aquest programa pilot són les escoles
del barri de Marca de
l’Ham de Figueres, la Draga de Banyoles, el CEIP
l’Estació de Sant Feliu de

Guíxols i l’escola del Veïnat de Salt. Pel que fa als
instituts, hi participen els
tres de Salt —Vallvera,
Salvador Espriu i el SES—
i l’IES Narcís Monturiol
de Figueres.
L’objectiu d’aquest programa pilot, que arreu de
Catalunya es desenvolupa
en 74 centres, és dotar de
més llibertat de decisió i
gestió els equips directius
d’aquestes escoles. Amb
aquesta nova fórmula tam-

CEIP de
Vall-llogrega
(2005)
ePlanificat,

però
sense concretar.

pressupost del 2006 les
obres de la nova escola de
Sant Feliu, del nou centre
de la Devesa de Girona,
de la nova de Blanes, totes
tres creades aquest mateix
curs, la dels Caputxins de
Figueres i l’Olivar Gran
també de la capital alt-empordanesa. Només l’escola
de Vall-llobrega, el SES
de Salt, el CEIP de Roses
i el SES de Caldes de Malavella no tenen una data
fixa, per bé que ja estan
planificades i podrien entrar en els pressupostos del
2007 o, a tot estirar, en
els del 2008 del departament.

bé es persegueix reduir el
fracàs escolar, millorar el
rendiment de l’alumnat i
afavorir la cohesió social.
El pla s’ha pensat especialment per millorar la
qualitat educativa «en entorns socioculturals deprimits». Educació donarà
també suport econòmic
per finançar els projectes
de cada centre i la voluntat
és generalitzar el pla a tot
el sistema educatiu català
en els pròxims anys.
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edifici

a l’octubre.

Vuit centres educatius gironins participen en
un pla pilot per millorar el rendiment escolar
J Quatre escoles i quatre

Set escoles per al
proper setembre
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J Malgrat l’estrena de diversos edificis el proper
curs, serà difícil reduir
substancialment el nombre
de mòduls a la demarcació.
La causa serà la creació
de set noves escoles, que
començaran l’activitat en
mòduls, per donar resposta
a la creixent demanda d’escolarització. S’obrirà una
vuitena escola, serà a Celrà, però la previsió és que
pugui començar directament a l’edifici nou per al
cicle infantil. De fet, el 2004
ja es van desmantellar
grans centres en mòduls i
es van culminar projectes
de l’anterior govern, com
els instituts de Vidreres, la
Jonquera, Tossa o Hostalric.

