Roses reforça l’oferta formativa
per a joves, sobretot nouvinguts,
amb cursos nàutics i d’hostaleria
S’ha aprovat el pla de joventut, que preveu una inversió d’1 milió en quatre anys
MAR VICENTE / Roses

●

L’Ajuntament de Roses reforçarà
l’oferta formativa per a joves amb un
curs d’hostaleria i un altre de reparació de vaixells antics, dirigits espeEl regidor encarregat de
l’àrea de Joventut, Carles
Ferrer, va explicar ahir que
aquest pla de joventut ha
de marcar les directrius a
seguir en els pròxims anys
en matèria de joventut,
tant en formació com en
salut, cultura i cohesió social. L’Ajuntament preveu
que amb les subvencions
que ha de rebre de la Generalitat i d’altres institucions s’arribarà a una inversió de més d’un milió
d’euros,
dels
quals
273.000 arribaran aquest
any.
Els projectes principals
d’aquest pla són els cursos
que l’Ajuntament oferirà
perquè els joves del municipi, molts d’ells immigrats –algunes escoles su-

cialment a nouvinguts, que són un
percentatge alt al municipi. L’objectiu dels cursos, que seran gratuïts, és
que els nois i noies aprenguin professions que o bé tenen falta de treballa-

peren el 35% d’alumnes
nouvinguts–, puguin formar-se en una professió.
«Volem recuperar l’ofici
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dors o bé s’estan perdent. Els projectes estan inclosos en el pla de joventut aprovat per unanimitat en l’últim
ple. El pla preveu una inversió d’un
milió d’euros fins al 2011.

del mestre d’aixa, ja que és
una professió que s’està
perdent. A més, farem cursos de restauració perquè

Guia del Pla de l’Estany
● El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha reformat la Guia Jove, que es publica cada dos mesos
des del 2006 i es distribueix gratuïtament pels espais joves i els centres de secundària. La guia ara té
un format de butxaca –amb un disseny obra de Lara
Lozano i Pau Lamuà– i incorpora, entre altres novetats, una secció sobre salut i habitatge, una selecció de pàgines web dedicades als joves, un sorteig
per assistir a algun esdeveniment (en el número de
maig i juny són entrades per al Seglar Rock) i la
proposta d’enviar fotografies pròpies perquè, un
cop retocades, serveixin per il·lustrar la guia. El
president i el conseller de Joventut, Jordi Xargay i
Josep Juscafresa, van presentar ahir la nova etapa
de la publicació. / R. E.

el sector necessita treballadors qualificats», va explicar Ferrer. A banda de
l’oferta formativa, l’Ajuntament també té previst fer
una mena de casal d’estiu
per a joves, en què els nois
i noies podran fer tallers
culturals en què, per exemple, aprendran a fer una càmera de fotos amb una
capsa de sabates. A Roses
també es promou la creació de grups musicals a
través del grup d’assaig.
En aquests moments n’hi
ha dotze. El pla de joventut
es va aprovar dilluns per
unanimitat i va rebre la felicitació de tots els grups,
que van recordar que Roses és pionera en temes de
joventut i exemple per a altres municipis.

Damià Barceló és escollit
director de l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua
EDUARD BATLLE / Girona

EL PERSONATGE

●

El patronat que dirigeix
l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA),
amb seu a Girona, va nomenar ahir el científic lleidatà Damià Barceló nou
director, després del cessament de Victòria Salvadó.
Barceló, vinculat a l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de
Barcelona (IIQAB-CSIC),
va ser a la seu de la UdG
per signar l’acord definitiu. El comissionat d’Universitats i Recerca va destacar el prestigi que suposarà per a l’ICRA el nomenament d’un investigador
«de tant prestigi en l’àmbit
català i espanyol».
Blanca Palmada, comissionada d’Universitats i
Recerca, i Ramon Moreno
Amich, director general de
Recerca, van valorar la
projecció que tindrà l’institut i van admetre que van
necessitar un temps prudent de negociacions
abans d’oficialitzar el nomenament. «No ha estat
fàcil el seu fitxatge perquè
és un investigador d’un

DAMIÀ BARCELÓ
CIENTÍFIC

Aquest
investigador
nascut a Lleida
el 1954 està
considerat un
dels referents en
temes de recerca
de l’aigua
gran prestigi», van dir.
Barceló era l’actual president del comitè científic
extern de l’ICRA i ha rebut
el premi Jaume I en la modalitat de Protecció del
Medi Ambient, «per la seva contribució al desenvolupament de mètodes de
control dels contaminants
de les aigües residuals i
naturals».
PUBLICITAT

Mifas i Càritas critiquen les lleis de
serveis socials en un acte de CDC
N.A./ Girona

●

El vicepresident de Mifas, Quim Bonaventura, i
el secretari general de Càritas Girona, van coincidir
ahir a denunciar, en un debat organitzat per CDC,
l’incompliment de la llei
de serveis socials i de la
llei de dependència. Bonaventura va advertir que, a
l’Estat espanyol, s’estan
utilitzant diferents barems
per valorar el grau de dependència de la gent, de
manera que mentre a Catalunya hi ha 37.000 sol·licituds per accedir als ajuts a
Andalusia aquesta xifra ja
puja a 133.000. «Potser
ens haurem d’empadronar
a Granada perquè la gent
que realment ho necessita
assoleixi el grau de gran
depenent», va declarar
Bonaventura en to irònic.
Maneu va parlar de la
«frustració que està generant entre la gent l’incompliment de les noves lleis
de serveis socials» i va demanar al govern una millor gestió de la despesa
pública. El portaveu de
CiU a la comissió de Benestar i Immigració al Parlament, el diputat Josep

Un moment del debat al centre cívic de Palau. / N.A.

Lluís Clerías, va qualificar
la llei de dependència de
«maquinària lenta» que,
segons va destacar, està incomplint tots els terminis
donats pel que fa a la valoració del grau de dependència i la concessió dels
ajuts. Va denunciar, a més,
la manca dels recursos necessaris per desenvolupar
les noves lleis de serveis
socials. El debat de CDC,
que va cloure el president

de la federació, Eudald
Casadesús, va ser seguit
per una setantena de persones.
Català per a sords
La diputada de CiU al Parlament Elena Ribera ha
presentat una proposta de
resolució demanant la
creació d’un curs de català
per a persones sordes a
l’escola d’adults de Girona.
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