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S O C I E TAT

GUARDAMOBLES

DEL TER

C/ Santa Eugènia, 57 . GIRONA

972 23 10 07

"SOLUCIONS EN TRANSPORT"
(Nacional / Internacional)
873362/719531B

112069/710329J

MUDANCES

Mifas preveu obrir el centre de dia
de Vilafant el setembre del 2007

17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona)
TEL.: 972 405 399
FAX: 972 235 528
A/E: atencioclient@giexpres.com

La consellera Simó va presidir ahir la col·locació de la primera pedra
DANI VILÀ / Vilafant

PUBLICITAT

112461/739591D

COMPRO
DIARIS ANTICS
1920-2000

Telèfon 607 74 58 96
PUBLICITAT

PUBLICITAT

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Normalització Lingüística. Curs
2005-2006

Inscripció lliure en les
proves per a l’obtenció
del certificat de capacitació en llengua catalana
per al professorat d’educació primària i secundària

107631/735730J

ICE de la Universitat de
Girona.
Campus Montilivi. Edifici de
Dret, nivell 0.
Tel. 972418702.
Ice@udg.es
Del 13 al 26 de febrer de 2006.
Horari: de 9.30 a 13.30 h i de
15.30 a 16.30 h.
190334/733828@

PUBLICITAT

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
Convocatòria de proves de Certificat de cicle
elemental i de Certificat d’aptitud – juny 2006
Matrícula lliure per a:
Alemany

Francès

Anglès

Italià

Espanyol per a estrangers

Rus

CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ
1. Requisit imprescindible: haver cursat el primer cicle
de l’ensenyament secundari obligatori o tenir el títol de
Graduat Escolar, el certificat d’escolaritat o el d’estudis
primaris.
2. Fer la preinscripció i el pagament en els terminis i
condicions establerts.
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L’associació de discapacitats Mifas de Girona preveu inaugurar el
centre ocupacional i d’atenció diürna de Vilafant el setembre del
●

Les llargues negociacions
entre Mifas i el Departament de Benestar i Família
han comportat l’endarreriment de l’inici de les obres
del nou centre de dia i ocupacional, que es construirà
a la urbanització Els Olivars de Vilafant. En els
parlaments, el president de
l’entitat, Pere Tubert, va
dir que el retard és degut a
la voluntat de Mifas que
«es comencessin i s’acabessin les obres, i també
garantir el manteniment i
el futur del centre».
L’aportació finalment
de 125.000 euros de Benestar i Família donen les
garanties suficients a Mifas per finançar la totalitat
del projecte, en què també
col·laboren la Fundació
ONCE (150.000 euros),
«la Caixa» (25.000), el
Ministeri d’Afers Socials
(15.000), a més de l’aportació de Mifas, que permet
cobrir el cost aproximat de
800.000 euros.
La consellera de Benestar, Anna Simó, va reconèixer, en la seva intervenció, que Mifas es va posar
en contacte amb el departament el juliol del 2005
per demanar una subvenció que garantís la posada
en marxa del centre. Simó
va agrair públicament la
persistència de l’entitat
perquè la Generalitat s’impliqués i va subratllar que
entitats com Mifas «fan
que el país avanci».
L’alcalde de Vilafant,
Paulí Fernández, va certificar que és un orgull per al

2007. Les noves instal·lacions atendran una vintena de discapacitats de
de l’Alt Empordà i es convertiran en
la seu de Mifas a la zona. Incorporaran els serveis d’orientació i assesso-

rament laboral i el centre ocupacional. Els entrebancs amb les negociacions entre Mifas i el govern han endarrerit uns vuit mesos el calendari
previst incialment.

La consellera Simó durant els parlaments, ahir, als terrenys on anirà el centre. / D.V.

El llegat de Pere Llonch
D. VILÀ

El nou centre ocupacional i d’atenció per a discapacitats portarà el nom
de Pere Llonch, en honor del soci de
Mifas que va deixar en herència els
seus béns a l’entitat. Aquest veí tetraplègic de Vila-sacra va donar a Mifas
part del seu patrimoni, que permetrà finançar gairebé la meitat del projecte.
La venda dels béns ha permès que Mifas pugui aportar uns 350.000 euros al
projecte de construcció del centre de
dia de Vilafant. Un centre que també
incorporarà l’atenció de serveis socials
●

municipi poder cedir una
de les millors parcel·les
del municipi per situar-hi

als més de 200 socis que té Mifas a
l’Alt Empordà, així com l’assessorament i la informació laboral per al
col·lectiu. El retard en l’execució del
projecte constructiu ha suposat un encariment del projecte inicial de més de
100.000 euros. El centre evitarà que alguns discapacitats hagin d’anar i tornar
cada dia de l’actual centre de Riudellots i suposa crear un nou servei, fins
ara inexistent a la comarca, per als
discapacitats, alguns dels quals no tenien altra alternativa que quedar-se a
casa.

aquest centre d’àmbit comarcal. Les obres començaran de seguida i s’acaba-

ran d’aquí un any, però
s’estrenarà el setembre de
l’any que ve.

Inscripció
A través de l’Administració Oberta de Catalunya, durant
les 24 hores a partir de les 9 hores del dia 20 de febrer
fins al dia 24 de febrer de 2006:

Un 30% de l’alumnat té problemes de
relació que poden acabar en violència

• En línia www.gencat.net/educacio
• Pel telèfon número 902 012 345 (des de l’estranger
34 935 675 888)
Centres d’examen i Taxes
Les condicions de pagament i les localitats d’examen
les podeu consultar a qualsevol Escola Oficial
d’Idiomes o per Internet www.xtec.net/eoi. També
trobareu informació escrita a la seu central del
Departament d’Educació (Via Augusta, 202. Barcelona
– Planta baixa – Servei d’Informació).

107631/737219O

Altres idiomes
La matrícula lliure d’àrab, èuscar, grec, japonès,
neerlandès, portuguès i xinès s’efectuarà directament a
l’EOI Barcelona - Drassanes durant les mateixes dates.
(Per a més informació: www.eoibd.es)

J. GARCIA /Barcelona

Un 30% dels estudiants
tenen problemes a l’hora
de relacionar-se i conviure
a l’aula, problemes que els
poden portar a protagonitzar o patir episodis de violència física o psíquica.
Aquesta és la conclusió de
l’Observatori de la Violència a les Escoles després d’analitzar el comportament de més de 4.000
alumnes d’entre 10 i 15
●
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anys de 25 escoles de Catalunya i Andorra. Segons
l’estudi, no hi ha diferències significatives segons
el sexe dels alumnes o la
zona on estan escolaritzats, tot i que sí que s’ha
alertat de les distorsions
que genera en els companys l’arribada a les aules
d’estudiants immigrants
durant el curs.
Maria Jesús Comellas,
coordinadora de l’Obser-

vatori de la Violència a les
Escoles, va fer balanç ahir
del primer any de treball
d’aquest projecte del grup
de recerca Grode de la
Universitat
Autònoma.
«Un 30% dels alumnes té
un estat anímic que no es
correspon amb el que voldria, i per trobar el seu espai dins el grup es podria
arraconar o guanyar-lo a
cops de colze», diagnostica Comellas, que puntua-

litza que «potser no són
violents o víctimes, però sí
que tenen una percepció
que no es correspon amb la
realitat i que pot generar
actituds i comportaments
violents» entre els alumnes i amb el professorat.
Aquest primer any han
participat en el projecte 25
escoles de Catalunya i Andorra. D’aquestes, 13 són
de la demarcació de Barcelona.

