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COMARQUES

GENERALITAT
POLÈMICA PER L’ÚS DE DINERS PÚBLICS

Salut gasta 33.074 € en un
viatge de Geli a Califòrnia
Un viatge oficial de la consellera de Salut, Marina
Geli, a Califòrnia (EUA) va costar 33.074,95 euros:
24.835,95 en els cinc bitllets d’avió i 8.239 en hotels, restaurants i altres despeses relacionades
amb l’estada. Aquesta informació es va fer pública
al gener, encara que el viatge s’havia fet el novembre de 2005. El conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació, Carles Solà, també va
formar part d’aquesta expedició institucional, organitzada per visitar els investigadors catalans
que treballen en un institut privat californià. Ara
bé, la factura corresponent a Universitats va ser
notablement inferior, ja que Solà va viatjar acompanyat d’una sola persona i van gastar 1.355 euros menys per bitllet. En conjunt, les despeses
d’aquest Departament van ser de gairebé 12.000
euros menys que les de la delegació de Salut.
MEDI AMBIENT
PUNT DE TRIATGE A LA GARROTXA

El rebuig ciutadà i polític
atura la planta de residus
La proposta del Consell d’alcaldes de la Garrotxa
d’ubicar una planta de triatge de residus entre
Sant Ferriol i Serinyà va mobilitzar veïns i alcaldes.
El 14 de maig, unes 500 persones es van manifestar contra aquest projecte, participant en una caminada de protesta organitzada per l’Associació
de veïns de Sant Ferriol, la Comissió antiabocador
de Besalú i l’Ajuntament de Sant Ferriol. L’existència d’un abocador a Beuda va ser l’argument principal per oposar-se a situar la planta de triatge en
un paratge verge tan proper. Quatre mesos més
tard, al setembre, el Consell comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Beuda van acordar allargar la
vida de l’abocador fins al 2014 aturant, de moment, la instal·lació per tractar residus. Però també va quedar clar que aquest equipament serà
necessari per allargar la vida de l’abocador.
ECONOMIA I HISENDA

EDUCACIÓ

La sisena hora a Primària
agreuja la manca de mestres
El primer curs després de signar el Pacte Nacional per a l’Educació va començar a Girona
faltant un centenar de mestres i evidenciant la manca d’aquests professionals.
PILI TURON GIRONA

A

quest ha estat l’any del Pacte Nacional per a l’Educació, un dels
projectes estrella del primer tripartit. L’acord es va formalitzar el 20 de
març en un acte institucional presidit per
Pasqual Maragall i la consellera d’Educació, Marta Cid, al qual es van sumar tots
els agents socials del sector menys el sindicat Ustec·STEs. L’ampliació de l’horari
escolar a Primària ha estat la primera gran
mesura d’aquest Pacte que ha entrat en vigor i, també, la que ha generat més controvèrsia. La implantació de la sisena hora
va agreujar la manca de docents que ja s’havia fet notar el curs anterior i va provocar que, el 12 de setembre, les classes
comencessin faltant un centenar de mestres a les escoles gironines.
La dificultat del Departament d’Educació per trobar mestres va quedar clara
abans de començar el curs, ja que la Direcció territorial de Girona tot just va nomenar 215 docents quatre dies abans d’iniciar les classes: això passava un divendres i els mestres s’havien d’incorporar al
centre el dilluns següent, el mateix dia que
els alumnes. Els sindicats van criticar la
manca de temps de les escoles per organitzar-se, precisament l’any que la Generalitat va decidir avançar uns dies l’inici
del curs per conciliar la vida laboral dels
pares amb el calendari escolar, però sense

Més de 17.000 escolars d’entre 6 i
12 anys d’un centenar de col·legis
públics gironins van ampliar el seu
horari al setembre, equiparant-se
als centres privats concertats.
El Departament ofereix contractes
anuals per a substituts, nomena
professorat de Secundària per a
Primària i obre llistes de manera
indefinida per trobar mestres.

haver-ho consensuat amb els representants del professorat.
Un centenar de col·legis públics de les
comarques gironines van oferir la sisena
hora a partir del setembre i alguns d’ells
sense estar-hi obligats, ja que el Pacte Nacional per a l’Educació preveia generalitzar-la en dos anys començant pels municipis de més de 10.000 habitants i les capitals de comarca. A Girona, hi havia 75
col·legis que complien aquests requisits i
una vintena més van decidir afegir-s’hi de
manera voluntària –si el Departament no
canvia el calendari previst, el centenar restant ho farà l’any vinent–. En total, la sisena hora ha afectat més de 17.000 alumnes gironins d’entre 6 i 12 anys.
Amb la sisena hora, el Departament
d’Educació va voler equiparar els col·le-

gis públics amb els privats concertats i, per
atendre-la, va començar el curs ampliant
la plantilla de Primària amb 515 mestres.
Els números de la Conselleria van xocar
amb la realitat i aviat va quedar clar que
a Girona no hi havia prou mestres i, sobretot, de les especialitats d’Audició i Llenguatge, Educació especial, Música i Anglès
–encara que també en van faltar de
Francès i Educació Infantil, per exemple–.
Entre les causes hi ha la manca d’estudiants a la Facultat de Ciències de l’Educació, tal com van advertir el director del
Departament a Girona i la mateixa Universitat.
L’oferiment de contractes per a pocs
dies o setmanes i en poblacions disperses
és una altra explicació de les complicacions a l’hora de trobar mestres. A Girona, el Departament d’Educació va intentar canviar aquesta situació oferint 75
contractes anuals i per comarques a docents substituts –la majoria a l’Empordà,
però també a la Garrotxa, el Ripollès, la
Cerdanya, la Selva i el Gironès–.
La situació encara va merèixer dues
mesures extraordinàries més: contractar
professors de Secundària per a determinades especialitats de Primària i, mentre
continuïn faltant mestres, obrir de manera indefinida una nova convocatòria pública per cobrir vacants i substitucions.

ERROR EN EL CADASTRE

Conflicte pel valor
de les propietats a Olot
La revisió del cadastre va fer apujar una mitjana
del 150 per cent el valor de les propietats d’Olot,
després de corregir dues errades tècniques comeses amb anterioritat. Aquestes equivocacions
van afectar el valor de les propietats i van motivar
recursos col·lectius, un dels quals va ser presentat
per l’Associació de Veïns del Pla de Dalt i un altre
per la regidoria municipal d’Hisenda. Per reparar la
situació, el Ministeri d’Economia i Hisenda va instal·lar a Olot una oficina d’atenció al ciutadà que
va estar oberta entre l’octubre de 2005 i el febrer
d’aquest any. El resultat va ser que, després de revisar-lo, el valor cadastral de les propietats dels
veïns que havien rebut alguna de les 21.351 notificacions del Ministeri es va incrementar un 150 per
cent de mitjana respecte el valor base anterior, datat de 1989.

20-3-2006. Pasqual Maragall i Marta Cid posen amb els representants de sindicats i entitats que van signar el Pacte Nacional per a l’Educació.

PESCA

MONARQUIA
VISITA DELS PRÍNCEPS D’ASTÚRIES

Felip i Letizia viatgen
fins a Castelló i Girona
Els Prínceps de Girona i d’Astúries, Felip i Letizia,
han estat dues vegades a les comarques gironines aquest any. Primer van ser a Castelló d’Empúries, on a principis d’abril van clausurar la vint-ivuitena edició de la Copa del Rei de bàsquet en
cadira de rodes –organitzada per l’associació Mifas i l’Ajuntament. Per testimoniar la visita, la parella va descobrir una placa commemorativa. I a
principis d’estiu, el 28 de juny, els Prínceps van visitar per primera vegada junts la ciutat de Girona.
En aquest últim cas, Felip i Letizia van inaugurar el
nou centre de la Fundació Astrid, que treballa amb
persones que pateixen síndrome de Down. L’hereu de la corona espanyola i la seva esposa van
saludar els nois i les noies del centre, van visitar
les aules i també van descobrir una placa commemorativa.

Crisi al sector
pesquer gironí
L’ASSOCIACIÓ GIROPESCA VA VIURE DOS
MESOS DE TENSIÓ QUE VAN ACABAR AMB
LA DIMISSIÓ DEL SEU PRESIDENT I LA DECISIÓ
D’APARCAR LA COMERCIALITZACIÓ DEL PEIX
L’associació Giropesca, que agrupa els productors de peix de les confraries de pescadors dels
ports de Llançà, l’Escala, Palamós, Sant Feliu de
Guíxols i Blanes, va començar l’any enmig d’una
forta crisi que va acabar amb la dimissió del seu
president i amb la decisió d’abandonar la comercialització del peix. Aquesta entitat es va crear el
desembre de 2002 amb l’objectiu d’unificar els
criteris sobre la qualitat del peix del litoral gironí i,
així, millorar-la.
L’empresa creada per Giropesca va començar

4-2-2006. Al febrer, Giropesca es va plantejar
abandonar l’activitat de comercialització.
MARC MARTÍ

a operar l’estiu de 2005 a les llotges gironines i es
va haver d’enfrontar a un boicot del Gremi de Peixaters, que trobava inadmissible que poguessin
comprar i vendre el seu propi peix. Com a conseqüència d’aquest boicot, l’associació va deixar de
vendre a finals de juliol i no va tornar a reprendre
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el seu projecte empresarial. Aquesta situació va
passar factura a l’entitat, que a principis d’any va
iniciar un debat intern plantejant-se deixar de comercialitzar el peix i mantenir-se com a associació. Les discrepàncies internes a Giropesca van
acabar amb la renúncia del seu president, Francesc Subirats, que va oficialitzar la seva decisió
en una assemblea celebrada el 18 de febrer. A
més de reconèixer que plegava degut als problemes causats pel boicot de l’estiu anterior, Subirats també va criticar el paper del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat
durant el conflicte. La nova etapa de Giropesca va
començar al març, quan els patrons majors de
les cinc confraries que la integren van acordar la
continuïtat de l’associació i aparcar la comercialització, a més d’acostar posicionaments i resoldre les divergències existents a la junta directiva
de l’entitat. A més, en aquella reunió es va escollir
el patró major de Llançà, Antoni Negre, com el
nou president de Giropesca.

