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Companys d’escola, i d’edifici
Tots els alumnes del CEIP Les Falgueres de Celrà comparteixen centre des d’ahir, després
que s’hagin acabat les obres i hagin estat separats en mòduls tot el curs
D.B. / Celrà

●

Aquest ha estat un curs
atípic per a l’escola Les
Falgueres de Celrà. És habitual que quan comença a
funcionar una escola nova
s’hi instal·lin mòduls prefabricats uns anys i que
quan està fet l’edifici tothom s’hi traslladi. El seu,
però, ha estat un cas diferent. Des de principi de
curs, els alumnes de P5 i
primer de primària van
anar en una part del nou
edifici que estava acabada
i els de P3 i P4 es van quedar als mòduls. El resultat:
l’escola dividida. Per exemple, el menjador era als
mòduls i cada dia els de
l’escola havien de sortir
del centre. Des d’ahir, però, Les Falgueres és una
escola d’un sol edifici. Va
caldre que els pares impulsessin una campanya de
mobilitzacions i de protesta per pressionar el Departament d’Educació perquè
fes l’entrega de l’edifici,
que segons ells ja feia
temps que estava acabat. I
se’n van sortir.

Mainada jugant ahir al pati de Les Falgueres, el primer dia de classe al centre. / LL. SERRAT

Aquest cap de setmana
s’ha fet el trasllat, però
amb divendres i dissabte al
matí ja n’hi va haver prou.
I ahir, tothom cap a la nova
escola. La presidenta de

l’AMPA, Lluïsa Prats, es
mostrava ahir satisfeta.
«Finalment ens n’hem
sortit, segurament si no
ens haguéssim mogut encara seríem als mòduls,

però ha valgut la pena»,
deia.
I per celebrar-ho s’està
preparant una festa d’inauguració per a les properes
setmanes.

Cent cinquanta-dos bars i restaurants de
Girona tindran el distintiu d’«adaptats»
NÚRIA ASTORCH/ Girona

●

Un adhesiu que conté
una nena en cadira de rodes i en què es llegeix
Aquí, hi entra tothom és el
distintiu que es distribuirà
entre els 152 bars i restaurants de la ciutat de Girona
que estan completament
adaptats (53) o semiadaptats (99) per a les persones
amb mobilitat reduïda. El
restaurant La Riba va ser,

ahir, el primer establiment
a rebre aquest distintiu,
fruit d’una iniciativa promoguda per l’Ajuntament
de Girona, l’associació
Mifas i l’Associació
d’Hostaleria Girona i Radial en el marc del projecte
europeu Equal. Abans de
donar el distintiu, Mifas va
dur a terme un estudi en
301 establiments de restauració de Girona per

mitjà dels qual es va comprovar que només un 18%
estan completament adaptats. La regidora de Promoció i Turisme, Cristina
Alsina, es va mostrar confiada que aquesta campanya engrescarà altres establiments a sumar-s’hi. El
president de Mifas, Pere
Tubert, va declarar, per la
seva part, que el projecte té
l’objectiu de donar una

major qualitat de vida no
únicament als veïns de Girona, sinó també a la gent
que visita la ciutat. Pel que
fa a la difusió, la vicepresidenta de l’Associació
d’Hostaleria
Girona,
Montse Enrech, va anunciar que en les guies s’inclourà la informació sobre
les característiques dels
locals que han estat objecte d’estudi.

L’esplai de Caldes celebra
el seu primer quart de segle
D.B. / Caldes de Malavella

●

El centre d’esplai Sant
Esteve de Caldes de Malavella ha celebrat aquest
cap de setmana el vinti-cinquè aniversari de la
seva fundació. Per commemorar-ho, es va preparar un programa d’activitats que va començar divendres al vespre amb una
acampada a la rambla d’en
Rufí en la qual van participar unes 70 persones.
L’endemà es va començar
amb una missa, una gim-

cana amb jocs tradicionals, un sopar al qual van
assistir unes 240 persones
i després del qual es va fer
un ball i un correfoc. Diumenge va ser el torn de la
cercavila amb gegants i
capgrossos i la descoberta
d’una placa commemorativa a la font de l’Església.
Actualment a l’Esplai de
Caldes hi ha uns 85 socis i,
segons els seus responsables, el poble té una molt
bona resposta amb l’entitat.

Un dels actes que es van fer aquest cap de setmana.
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