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El CEIP Girona
celebra la festa
d’inauguració

SAPEC AGRO SA
UNIPERSONAL
A los efectos de lo previsto en
los artículos 150 de la Ley de
Sociedades Anónimas y 163
del Reglamento del Registro
Mercantil, se comunica que el
Consejo de Administración de
esta Sociedad, en sus acuerdos adoptados por escrito el
día 31 de agosto de 2007,
acordó por unanimidad:
Trasladar el domicilio social
desde el ahora existente en la
carretera de Constantí, km 3,
nave 2, polígono Nirsa, a la calle Maria Aurèlia Capmany, 2,
esc. B 1o 2a (43204) Reus (Tarragona).
En Reus, a 10 de septiembre
de 2007
Fdo. El presidente del Consejo
de Administración
D. Antooine Velge
872814-874857B
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El claustre del CEIP
Girona, juntament amb
l’AMPA, van celebrar ahir
la festa d’inauguració de
l’escola, que ocupa dos
dels mòduls prefabricats
que abans eren utilitzats
per l’escola Marta Mata.
El nou CEIP Girona consta de dues classes de P3,
●

una de P4 i una de P5, i té
59 alumnes i cinc professors. L’escola tindrà d’aquí a uns anys dues línies
de primària. La directora
del centre, Anna Nadal, va
destacar amb satisfacció el
treball «que han dut a terme entre tots i que han fet
amb la màxima il·lusió»
perquè tot estigués a punt.

La festa d’inauguració que es va celebrar al CEIP Girona. / E.B.
PUBLICITAT

Un grup de pares de l’escola de
Fornells es vol reunir amb Educació
Un grup de pares del primer
curs de primària de l’escola Forn d’Anells de Fornells de la Selva es vol reunir amb el Departament
d’Educació arran del canvi de tutora que han tingut
a última hora i per la manera com s’ha fet. Una mare, en representació dels pares afectats, va destacar
ahir que els mestres del centre no havien vist mai
que es traslladés algú de la manera com s’ha decidit
traslladar aquesta mestra i que el departament ja els
ha reconegut «l’error». Segons els afectats, Educació sabia, abans de l’inici del curs, que sobrava mig
professor al centre però va acceptar-ho amb vista a
l’aplicació de la sisena hora l’any vinent. Però dimarts, segons ells, Educació va telefonar al centre i
va dir que aquesta professora, que era tutora de primer, s’havia d’incorporar l’endemà a un centre de
Salt, tal com va passar a partir de dimecres. Per això
lamenten ara el buit que s’ha creat a l’escola davant
la comprensió dels mateixos mestres. / EL PUNT

● Fornells de la Selva.

Cuina de festa major

Mifas, guardonada amb el premi anual
de l’associació lleidatana Aspid
● Girona. L’associació de paraplègics i discapacitats
físics (Aspid) de Lleida ha atorgat a l’associació
Mifas de Girona el premi que atorga anualment a
persones o entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitats. El lliurament d’aquests
premis, que aquest any van arribar a la desena edició, va tenir lloc el dia 19 a l’edifici del rectorat de
la Universitat de Lleida en un acte que va ser presidit per la consellera d’Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevila. Aspid va lliurar el premi a Mifas
en reconeixement a la seva trajectòria en defensa
dels drets dels discapacitats de les comarques gironines. Ahir a la tarda, la consellera Capdevila va visitar les instal·lacions de Mifas a Girona i va entrevistar-se amb els seus representants. / N.A.

En aquest volum sobre la
cuina empordanesa hi
trobareu trenta platillos i
trenta postres premiats a la
Mostra Gastronòmica
Empordanesa de Peralada,
elaborats seguint les receptes
familiars per àvies, mares,
tietes i també algun home, però
en cap cas cuiners
professionals. Més enllà
d’aquest receptari, La Cuina
Empordanesa de les Mestresses
de Peralada és un breviari sobre
l’evolució de la cuina catalana i
una introducció a la cuina
empordanesa i als seus productes.
Un llibre per ajudar a fixar i a
difondre la millor cuina familiar, la
que es transmet de generació en
generació gràcies a la generositat
dels seus autors.

Més informació al tel. 902 22 10 10

Enganxeu a la cartilla els vals retallables
Sortiran cada dia a la portada del diari fins al diumenge 23 de setembre. A partir del dimecres 26 de setembre,
amb la cartilla completa i 8 euros, podreu obtenir el llibre a les seus d’El Punt de Girona, Barcelona i Tarragona.
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PVP: 13 € Amb la cartilla o la targeta de subscriptor: 8 €

왘 Nova carpeta a la UdG. Carme Fort, nascuda fa
20 anys a Sant Ferriol, va rebre ahir al rectorat el
premi Àngel de Bronze pel disseny de la carpeta de
la UdG que tindran tots els estudiants aquest curs.
Fort, que en la imatge sosté el premi, estudia tercer
de publicitat i relacions públiques. / UDG

