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La nova escola de Sant Climent
tindrà capacitat per a cent alumnes
L’Ajuntament i Educació van presentar el projecte a una trentena de veïns
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Arrenca el Fòrum Social
Català, que reuneix prop de
200 entitats a Barcelona
M. A. / S. P. / Barcelona

Barcelona pren el relleu
de Nairobi. Des d’ahir i fins
demà es converteix en una
de les seus del Fòrum Social, després que a l’última
trobada mundial es decidís
organitzar mobilitzacions
locals arreu del món com a
resposta al Fòrum Econòmic de Davos. A Catalunya
hi participen durant tres
dies prop de dues-centes
entitats socials que han
proposat més d’un centenar d’activitats i una manifestació demà al migdia al
centre de Barcelona per demostrar que «un altre món
ja és possible».
Volen una educació pública de qualitat. Exigeixen
el dret al propi cos i un
avortament lliure i gratuït.
Denuncien la precarietat
laboral. Defensen el medi
ambient. Reclamen habitatges dignes. Reivindiquen el final de les guerres i
la fi de la pobresa. Els participants al Fòrum Social
Català consideren que ja és
possible un altre món i que
trobades com la que se celebra a Barcelona són «una
●

MAR VICENTE / Sant Climent Sescebes

La nova escola de Sant Climent
Sescebes tindrà capacitat per a gairebé un centenar d’alumnes, enfront de
la cinquantena que hi ha al centre ac●

En el projecte presentat dijous, que encara ha de passar tots els tràmits, es preveu un edifici en forma
d’ela amb una superfície
útil de 562 metres quadrats
i un espai destinat a pati de
1.319. La nova escola tindrà tres aules i una d’infantil, a més d’una altra especial per a plàstica i informàtica, una biblioteca,
una sala polivalent –que
s’usaria per a menjador i
gimnàs–, una sala de professors i recepció.
Segons va explicar l’alcalde, Josep Guiolà, el nou
centre és molt necessari
perquè l’actual havia quedat petit. Actualment hi ha
una cinquantena de nens i
nenes i alguns ja estudien
en un mòdul prefabricat.
Com que la nova escola
s’ha de construir en el mateix solar, la vella s’haurà

tual, que ha quedat petit. El nou edifici es construirà al solar on hi ha
l’antiga escola, que, per això, s’haurà d’enderrocar. Mentre durin les
obres –es calcula que un any–, els

alumnes estudiaran en barracons.
L’Ajuntament i el Departament d’Educació van presentar dijous al vespre el projecte a una trentena de veïns al centre social La Concòrdia.

Una imatge virtual de la futura escola de Sant Climent, de la qual ja hi ha el projecte fet.

d’enderrocar i mentre durin les obres els alumnes
hauran de ser traslladats a
uns barracons que se situa-

ran en uns terrenys que hi
ha al costat. L’alcalde espera que al juliol puguin
començar les obres per po-

der estrenar el centre
abans que comenci el curs
2010-2011, tot i que Educació no ho va concretar.

Mifas sosté que 35 gironins dependents
reben ajuts i Acció Social diu que són 87
NÚRIA ASTORCH / Girona

L’associació de minusvàlids físics Mifas ha denunciat que només 35 gironins dels gairebé 2.700 a
qui s’ha reconegut que tenen una gran dependència,
perceben els ajuts de la llei
de la dependència. «Moltes persones que ja tenen la
valoració encara no els
han rebut», afirma la comissió de seguiment de les
lleis d’aquesta entitat. Mi●

fas sosté que atendre només 35 persones és un incompliment, per part de
les administracions, de les
disposicions sobre les
prestacions previstes en la
llei de la dependència.
Fonts del Departament
d’Acció Social han negat,
per la seva part, aquestes
dades i han assegurat que
en aquests moments hi ha
87 gironins amb gran dependència que reben els

ajuts. Aquest nombre de
beneficiaris forment part
dels 800 que els reben a tot
Catalunya. Segons les mateixes fonts, 34 beneficiaris d’aquests ajuts a les comarques gironines són residents del Ripollès i 34 ho
són de la Garrotxa. La resta corresponen al Baix
Empordà, amb quatre beneficiaris; al Gironès, amb
sis, i al Pla de l’Estany,
amb quatre.

Total de valoracions
왘 3.412

Grans dependents o
dependents severs
왘 3.055

Resolucions enviades
als beneficiaris
왘 2.158

Programes individuals
d’atenció (PIA) o ajuts
왘 87
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Pavelló Municipal d’Esports de Palau
Horari: de 17 a 19 h (local climatitzat)
PREU: 7 €
Adults:
entrada gratuïta
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AGÈNCIES / Barcelona

La revista Science publica en la seva edició digital, Science Press, un estudi a càrrec dels científics
de l’Institut J. Craig Venter, que han aconseguit
sintetitzar el genoma complet d’un bacteri. Aquest
fet és un gran avenç tecnològic i un pas important
per crear vida artificial però encara s’està a les bece●

roles. La comunitat científica ha rebut amb satisfacció, però també amb reserves, l’anunci, i encara s’ha
d’aconseguir que el genoma produeixi les proteïnes
necessàries per sobreviure. A banda també ha posat
en dubte que sigui el pas
definitiu per crear vida artificial però ha afirmat que
«sí que servirà per obrir
noves vies terapèutiques».
PUBLICITAT

XI CARNAVAL INFANTIL
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El primer cromosoma
artificial obre la porta a la
creació d’éssers vius

LES DADES

PUBLICITAT

Hi haurà berenar, jocs i tómbola

eina d’aprenentatge i mobilització», «un espai que
pugui generar un discurs
per lluitar contra el pensament» i «un lloc per crear
una nova forma de fer política. Arcadi Oliveras, de
Justícia i Pau i un dels impulsors de la trobada, definia així el fòrum ahir durant la inauguració a la Universitat de Barcelona de
plaça Universitat. Oliveras
recordava que activitats
semblants s’estan realitzant aquest cap de setmana
a cent poblacions d’una
cinquantena de països. La
inauguració va començar
quan passaven uns minuts
de les sis de la tarda amb
una tamborinada. Al vestíbul de la UB hi havia desenes de persones, de totes les
edats, disposades a participar en els primers tallers
del fòrum. Segons els organitzadors, no s’ha volgut
«cap subvenció i tothom
que participa en el funcionament del fòrum ho fa de
manera voluntària». Els
impulsors del fòrum van
començar a moure’s l’estiu
del 2007.
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