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Canoes de terra endins
Alumnes de l’IES de Celrà fabriquen dues canoes que avararan avui a Sant Pere Pescador
LAURA PORTAL / Celrà

●

Un grup d’alumnes de
4t d’ESO de l’institut de
Celrà han realitzat durant
aquest curs una activitat
diferent. La desena de nois
i noies, sota la direcció del
professor Bosco Plana,
han construït dues canoes
canadenques. Durant dues
hores setmanals, els joves
han après a doblegar la
fusta, a tractar-la per impermeabilitzar-la i a deixar-ho tot a punt perquè
avui es puguin avarar
aquestes dues canoes al
club de vela de Sant Pere
Pescador.
Tot i que cap d’ells vol
fer de mestre d’aixa en un
futur, aquesta activitat els
ha encantat. Hi han disfrutat i han esperat amb ganes
que arribi el dia d’avararles per poder-les provar.
Ho faran en una jornada
distesa. Com que amb les
dues embarcacions no en
faran prou per a tothom, en
llogaran al club per poder
fer una passejada marítima
tots plegats.
Com explica Plana,
aquest és el quart any que
es fa aquesta classe, tot i

GIRONA

Alumnes en la pell dels discapacitats
● Girona. Els alumnes de l’escola Mare de Déu del
Mont de Girona, amb la col·laboració de Mifas, van
poder comprovar de primera mà les dificultats amb
què es troben els discapacitats. Un partit de bàsquet
en cadira de rodes va servir per tancar un taller pedagògic i solidari amb els discapacitats. / D.VILÀ

Alguns dels alumnes de Celrà, durant la construcció de la segona canoa. / L.P.

que el curs passat no es va
dur a terme. El primer any
els joves d’aquell curs van
construir un caiac; en el
segon, un llagut, i en el tercer van repetir amb el llagut però amb una variant,
que tenia la popa recta, i li
van posar una vela llatina.
L’avantatge de fer canoes,
diu Plana, és que es necessita poc material i són lleugeres. Tot plegat els ha
sortit molt barat, uns 200
euros, i segurament un
dels alumnes que hi han

participat, en Marc, la
comprarà perquè és aficionat a navegar i a pescar.
La construcció de la
barca va començar fabricant un motlle i doblegant
els diferents llistons de
fusta de pi que fan el costellam. Després van enganxar-hi els llistons més
llargs i llavors van tractar
la fusta amb un vernís
aïllant. Després la van folrar amb tela i aquesta la
van impermeabilitzar amb
polièster. Finalment van

fer els rems.
Com que hi ha la mateixa proporció de noies que
de nois, una de les canoes
ha anat a càrrec de les noies i l’altra, dels nois. Tot i
que s’ho han passat bé
fent-les, ni la Hatu, l’Anna, l’Aida, l’Estel, la Carla, la Tere, ni l’Ynem es
plantegen fer cap feina relacionada amb el mar; dels
nois, ni en Marc, en Foday,
en Suliman o en Guillem,
hi pensen. Tots faran un cicle formatiu l’any que ve.

LLAGOSTERA

L’equip directiu de l’IES amenaça de plegar per
discrepàncies en el funcionament del centre
● Llagostera. L’equip directiu de l’IES Puig de les Cadiretes, encapçalat per Pitu Basart, amenaça de dimitir per discrepàncies en el funcionament del centre
escolar. Basart no va voler fer declaracions sobre el
tema, si bé la regidora d’Educació de l’Ajuntament i
membre del Consell Escolar, Montse Vilà, va explicar que les discrepàncies són degudes al fet que no es
cursa la petició de l’equip directiu, que consisteix a
fer que alumnes de batxillerat de Caldes de Malavella que ara estudien a Cassà de la Selva es traslladin a
Llagostera. La petició està motivada pel baix nombre
d’alumnes de batxillerat que hi ha a Llagostera. Tot i
que la delegació d’Educació ho havia aprovat, el departament finalment no ho ha autoritzat. / M.B.
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