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S’esgoten les places dels instituts de
Girona amb la preinscripció i podria
haver-hi problemes d’escolarització
La demanda de places a secundària supera l’oferta, fet que evidencia la saturació
DANI VILÀ / Girona

El període de preinscripció ha palesat la greu saturació que viuen els
centres de secundària de la ciutat i la
urgència amb què cal ampliar l’ofer●

La regidora d’Educació a
Girona, Lluïsa Faxedas, va
admetre que la situació
dels instituts de la ciutat és
«complicada» i «complexa». Així ho mostren les
dades de la preinscripció,
en què s’han sol·licitat
més places que l’oferta
que s’havia previst. Faxedas reconeix que amb les
dades a la mà «és molt
complicada l’escolarització» dels alumnes que es
puguin incorporar durant
el curs, tenint en compte la
falta de places.
La regidora va reiterar la
necessitat de crear algun
altre centre de secundària
a Girona que permeti
alleugerir la massificació
que hi ha a les aules, com
ja van sol·licitar en un ple

ta en aquest tram educatiu. En el ple
d’ahir del consell escolar municipal
(CEM) es van revelar les dades que
mostren que la demanda ha superat
l’oferta de places, un fet que preocu-

anterior al director d’Educació a Girona, Andreu
Otero. De fet, durant
aquest curs s’ha pogut
comprovar que tots els

pa l’Ajuntament de Girona, que augura problemes per escolaritzar els
alumnes d’incorporació tardana durant el curs. El ple reitera la necessitat de fer més instituts.

grups de secundària de la
capital gironina superaven
la ràtio establerta per llei.
Una de les mesures adoptades pel curs que ve ha es-

Primera opció, un 82%
La falta de places a secundària també ha tingut
efectes directes sobre les dades d’alumnes que han
pogut entrar a l’institut que havien triat com a primera opció per fer-hi el primer d’ESO. Un 82% han
entrat al centre que volien, un xifra força per sota de
la mitjana catalana, que s’havia situat per sobre del
90%. La modificació a l’alça de l’oferta pot haver
permès matisar aquests índexs. En alguns centres
concertats és on més s’ha notat l’alta demanda que
els alumnes havien fet i on més ha costat satisfer les
peticions d’estudiants i famílies. A primària, les xifres s’acosten més a la mitjana catalana i un 87% de
les sol·licituds en primera opció per a P3 s’han pogut satisfer.
●

tat oferir quatre grups de
primer d’ESO als instituts
Carles Rahola i el Narcís
Xifra, però es reconeix que
falten vacants a segon, tercer i quart d’ESO.
A infantil i primària, la
situació no és tan preocupant i s’han sol·licitat un
84% de les places que s’oferien. Tot i això, a P3 se
n’han sol·licitat un 94,4%,
una dada que mostra l’encert d’obrir un altre centre
amb dos classes de P3 que
se situarà provisionalment
als mòduls que deixa lliures el CEIP Marta Mata i
que compartirà amb el
CEIP Pericot. Destaca el
gran nombre de preinscripcions dels centres del
sud de la ciutat, sobretot,
el Marta Mata.

Caja Madrid fa una donació
a Mifas que garanteix el
finançament del centre
ocupacional de Vilafant
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L’obra social de Caja
Madrid i l’associació Mifas van signar ahir un conveni de col·laboració pel
qual l’entitat financera
aportarà 155.000 euros per
a la construcció del centre
ocupacional Pere Llonch
que Mifas està construint a
Vilafant.
El president de Mifas,
Pere Tubert, va destacar
ahir, durant la signatura
del conveni, que l’ajuda
econòmica provinent de
Caja Madrid «permetrà
mantenir el ritme de construcció, sense retardar la
previsió d’obertura al gener de l’any 2008 ni que
l’entitat s’hagi d’endeutar». Tubert reconeix que
sense l’aportació de Caja
Madrid s’haurien plantejat
disminuir el ritme de les
obres per la falta de liquiditat de Mifas.
Mifas considera que
amb aquesta última aportació i la prevista per part
del Departament d’Acció
●

Social i Ciutadania, d’uns
400.000 euros, es garanteix
el
finançament
d’aquest nou centre ocupacional per a persones
discapacitades, que tindrà
un cost final d’1,3 milions
d’euros. El centre s’ha pogut impulsar gràcies a la
venda de patrimoni que va
deixar en herència a Mifas
un dels socis de l’entitat,
Pere Llonch, nom amb què
es batejarà el centre.
El director de Caja Madrid a Girona, Narcís
Puigdevall, va expressar la
satisfacció d’ajudar Mifas
a fer realitat el seu centre
ocupacional. S’ha de tenir
en compte que en la convocatòria d’ajuts de l’any
passat, l’obra social de Caja Madrid ja va destinar
110.000 euros per al mateix centre ocupacional,
que tindrà una capacitat
per a vint persones. Puigdevall va animar les entitats gironines a participar
en pròximes convocatòries d’ajuts de l’entitat.

PUBLICITAT

L’acte d’homenatge a donants de sang i institucions, ahir, a l’Auditori de Girona.

/ E. PICAS

Es crea un carnet per als donants
de sang per fidelitzar-los
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Catalunya disposarà a
partir d’ara d’un carnet
identificador dels donants
de sang d’arreu del país
que donarà beneficis especials als donants habituals.
La creació d’aquest model
únic de carnet es va presentar ahir a Girona durant
la celebració del Dia Mundial del Donant de Sang i
té com a objectiu fidelitzar
les donacions de sang.
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El carnet es farà arribar
al mig milió de donants actius que hi ha a Catalunya i
ha de servir per fer un pas
més cap a la xifra de 45 donants per cada mil habitants que permetria l’autosuficiència del país en reserva de sang i derivats.
Durant la jornada que es
va celebrar a l’Auditori de
Girona es van homenatjar
una seixantena de donants,
empreses i institucions.

Per primer cop es guardonava la tasca de difusió
d’un mitjà de comunicació, categoria en què es va
premiar el diari El Punt.
També es va reconèixer
Nestlé, «la Caixa», l’Escola de Policia de Catalunya,
la Fundació Catalana de
l’Esplai, l’Escola de Policia de Catalunya i l’exèrcit
de Terra a Girona i els
ajuntaments de Girona,
Manresa i Fraga.

