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Comarques
RIPOLL

Una fundació deixa els
premis Gerbert perquè
no hi està d’acord
CiU exigeix a l’Ajuntament «més ambició»
T.Cuquerella, Ripoll

La Fundació Josep Alsina ha
anunciat que a partir de la propera edició deixarà de col·laborar amb els premis Gerbert
a causa de la no conformitat
amb el sistema i convocatòria
de jurats i pel fet que s’estava
barrejant amb altres actes com
els premis literaris Sant Jordi
de Ripoll.
Aquest fet ha provocat crítiques de l’oposició municipal
de CiU envers el govern municipal. El seu portaveu Jordi
Munell ha afirmat que «des del
passat mandat hi ha una falta
de lideratge», així ha exigit a
l’actual govern «més ambició
per mantenir el nivell del concurs». Munell lamenta que «un
concurs creat per perpetuar el
nom de Gerbert amb premis en
diferents modalitats d’estudis
està perdent qualitat i participació».
Així el cap de l’oposició recorda les dues modalitats en
les quals s’estructura aquest
premi –Trívium i Quadrívium,
imitant les disciplines medievals– destinat a estudiants de
Secundària «estan paralitzats i
no tenen cap tipus d’evolució en
el temps». Jordi Munell ha recordat que «en la primera convocatòria de l’any 1999 van haver-hi gairebé 30 participants i
en la segona es va arribar fins
als 40, però en els últims quatre anys ha hagut una gran davallada, no arribaven a 10 en
la convocatòria de 2006 i per
aquest any són uns 14».

Munell també apunta que
les dotacions econòmiques
«no han pujat des d’aleshores,
es mantenen els premis de 300
euros i 150 per als accèsits, no
han pujat en cap moment després de tants anys».
CiU ha presentat una sèrie
de preguntes a l’Ajuntament
perquè siguin contestades pel
regidor de Cultura de Ripoll,
Ramon Prat, demanant un resum estadístic dels treballs
que han concorregut, la relació de premiats i declaracions
de premis deserts o la difusió
dels treballs.
Mesures necessàries

Jordi Munell ha enumerat
una sèrie de mesures que, segons la seva opinió, «ajudarien
a donar un nou impuls als premis Gerbert». Entre ells ha destacat que «no s’hauria de barrejar amb altres activitats com
els premis literaris de Sant Jordi, el premi Gerbert hauria de
tenir suficient valor per ell mateix». També explica que «com
hi ha molta abundància de premis arreu de Catalunya possiblement s’haurien de canviar
les bases per actualitzar el concurs, buscar una alternativa en
aquesta conjuntura que el faci
evolucionar».
Finalment Munell apunta
que «la presentació dels guanyadors s’hauria de fer més aviat
i no per Sant Jordi perquè es refereixen al curs anterior, s’hauria de tornar a celebrar a inici
del curs».

RECONEIXEMENT

Mifas és guardonada amb
el premi de Paraplègics i
Discapacitats de Lleida
L’Associació rep el guardó per la seva trajectòria
Europa Press/DdeG, Girona

El premi de l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (Aspid) 2007 ha recaigut en l'Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de Girona i en la regidoria
de Ser veis Personals de l'Ajuntament de Lleida, que
aquest any fa 25 anys. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va
presidir ahir el lliurament de
premis a la Universitat de Lleida, en què l'Aspid va atorgar
també mencions especials a la
Fundació La Caixa i al creador
de la web Adaptado.es, Alejandro Díaz García.
Amb els premis, l'Associació vol reconèixer la tasca d'entitats, institucions o persones
físiques que s'han distingit per
la seva feina a favor de la integració social de persones amb
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pid, la Mifas ha aconseguit el
premi per la seva brillant trajectòria en actuacions per promoure tant l'autonomia individual de les persones amb mobilitat reduïda com la qualitat
de vida del col·lectiu. Va néixer
el 1979 i és una de les associacions més grans de Catalunya,
amb 2.864 socis. Gestiona una
residència i un centre ocupacional i està construint un altre
centre. Al camp empresarial té
tres centres especials de treball, amb 328 treballadors en
total.
En la menció que ha recaigut a la Fundació La Caixa,
l'Aspid ha volgut valorar les activitats de caràcter social com
la promoció d'habitatges assequibles, la concessió de microcrèdits, la prevenció de la
violència o la integració sociolaboral de col·lectius desafavorits.

