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Sant Roc que és titularitat
de la Generalitat–, l’IME
ha decidit congelar els
preus de matriculació (70
euros) i material (30 euros) i rebaixar un 10% la
quota mensual, que passa
dels 180 euros als 170 en
horari complet. A més, hi
ha el servei de menjador,
116 euros mensuals, i el de
berenar, 14 euros. A tot
plegat, cal afegir-hi les bonificacions d’entre el 30% i
el 60% en funció de la situació econòmica familiar
i la composició de la família, i del 20% per a un segon germà. No són, però,

La xifra

OLOT

Michael Andreas i
la Giorquestra, al
Teatre Principal
Michael Andreas i la Giorquestra actuen demà, a les
vuit del vespre, al Teatre Principal d’Olot. Andreas només
té dotze anys i ja és un virtuós
del piano. Als quatre anys va
començar a estudiar música a
l’escola Luthier d’arts musicals i als sis es va iniciar en el
piano. Sota la direcció de Marcel Sabaté, Michael Andreas i
la Giorquestra interpretaran al
teatre de la capital garrotxina
un programa amb quatre peces de Mozart. ■ J.C.
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Vista de l’interior de la llar d’infants del Morrot d’Olot, una de les quatre llars d’infants municipals que hi ha a la ciutat ■ J.C.

Més oferta de places i a
menys cost a les quatre
llars d’infants d’Olot
a L’Institut Municipal d’Educació decideix reduir un 10% el cost mensual del
servei a Obre el període de preinscripció oferint places a la de Sant Miquel
Jordi Casas
OLOT

L’Institut
Municipal
d’Educació (IME) d’Olot
vol complir la promesa de
tornar a obrir la llar d’infants municipal de Sant
Miquel, tancada aquest
curs escolar per falta de
demanda. Per fer-ho, però, ha d’assolir un nombre
mínim de preinscripcions,
un llindar que s’ha fixat en
les 238, i assegurar que té
prou quòrum per a aquesta llar d’infants i les altres
tres de titularitat municipal: la del Morrot, la de les
Fonts i la de Sant Pere

Màrtir. Si després del procés de preinscripció, que
comença el 5 de maig i es
tanca el dia 16 del mateix
mes, aconsegueix arribar
a aquesta xifra, caldrà que
com a mínim 22 de les peticions s’hagin fet per a la
llar de Sant Miquel. Només aleshores es tornarà a
obrir.
En el cas específic
d’aquesta llar, l’IME hi ha
previst l’oferta de sis places de lactants, un servei
que fins quan va estar en
actiu no tenia. Per al conjunt de les quatre llars municipals –cal recordar que
Olot té la llar d’infants de

Les xifres de les preinscripcions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’IME va rebre 225 peticions
en el període de preinscripcions per al curs actual, però
només es va arribar a les 170
comptant els alumnes que
van voler continuar. Durant el
curs, aquest nombre ha pujat
a 184. Hi va haver 72 infants
preinscrits –24 al Morrot, 30
a les Fonts, 12 a Sant Pere
Màrtir i els sis de Sant Miquel– i 102 que van continuar-hi –38 al Morrot, 38 a
les Fonts, 21 a Sant Pere Màrtir i cinc a Sant Miquel–. Amb
aquestes dades a la mà, el

consell rector de l’IME va decidir tancar la de Sant Miquel
i no la de Sant Pere Màrtir
com s’havia especulat que faria en un primer moment, cosa que va provocar una dura
polèmica amb els pares que
en aquell moment duien els
fills en aquell equipament
educatiu. Núria Fité ha informat que el cost de les llars se
sufraga amb les quotes i amb
l’aportació de l’Ajuntament.
La Generalitat ha passat de
pagar 1.800 euros per infant
als 800 del curs anterior.

170

euros és el preu fix mensual
establert per a l’assistència
tota la jornada en una llar
d’infants municipal.

acumulables.
L’IME ja va decidir a
principi d’aquest curs escolar incloure en el preu
mensual la franja horària
de tres quarts de vuit a les
nou del matí, i va introduir
la jornada partida, és a dir,
la possibilitat de dur els
fills a la llar d’infants només al matí.
La regidora d’Educació
de l’Ajuntament d’Olot,
Núria Fité, ha remarcat
que l’oferta reflecteix el
compromís de l’equip de
govern de reorganitzar les
llars i de fer tots els possibles per tornar a obrir la de
Sant Miquel, i també la voluntat de facilitar l’accés
de les famílies a aquest
servei amb les millores
abans explicades. “Hi ha
més oferta i disminueix el
cost del servei”, ha dit. Segons Fité, la plantilla de
personal es manté i, si s’ha
d’obrir la llar de Sant Miquel, s’ampliarà. ■

Enquesta per saber què
preocupa els olotins
J.C.
OLOT

L’estat de conservació dels
espais públics, la convivència, la seguretat, l’ocupabilitat, la qualitat dels
serveis municipals, etc.
poden ser alguns dels aspectes que més preocupen
els olotins. L’Ajuntament
d’Olot ho vol saber segur i,

per això, ha encomanat a
la policia local que faci una
macroenquesta en aquest
sentit. Per dur-la a terme,
disposa de la col·laboració
d’una agent cívic gràcies a
un pla ocupacional del
fons social europeu. De
fet, aquesta agent ja ha començat i anirà realitzant
enquestes fins al mes de
setembre. El resultat ha

de ser un mapa de percepcions que també ha de dirigir i orientar el treball
diari de les patrulles policials. Aquesta agent, a
més, informarà sobre diverses normatives municipals per a la millora del
civisme i de la convivència, i recollirà queixes relacionades amb problemàtiques diverses. ■

OLOT

Les cançons de
taverna al
Musiclub
Les cançons de taverna són
les protagonistes del Musiclub
de l’Orfeó Popular Olotí, que
se celebra dissabte que ve.
Les activitats començaran
amb la inauguració de l’exposició de fotografies de Salvador Comalat sobre la gravació
del disc Cançons d’Olot i Viacrucis i una xerrada de Jaume
Arnella i Àngel Girona sobre
aquest tema. Un sopar de taverna i el concert de La Criatura Verda completaran l’oferta. ■ J.C.

OLOT

Recollida de
material sobre
oficis antics
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa participa en el projecte
Fem memòria, del Departament de Cultura, per recuperar la memòria familiar a Catalunya per mitjà de la recollida de material. El projecte
s’estructura en campanyes
que giren a l’entorn d’un tema
concret. La primera edició se
centra en els oficis antics. A
Olot, la documentació es pot
portar a l’Arxiu Comarcal
abans del 30 de juny. ■ J.C.

OLOT

L’ACO destina
l’ajut de La Caixa
a Mifas Garrotxa

L’agent cívic d’Olot, que va degudament identificada, és qui
fa les enquestes, que són anònimes ■ J.C.

L’Associació de Comerç Olot
(ACO) ha fet donació a MIFAS
dels 2.500 euros d’un ajut
que li ha lliurat l’Obra Social
de La Caixa. Aquest donatiu
ha de contribuir a sufragar
l’organització de la primera
cursa urbana per a corredors
amb cadira de rodes que es fa
a la ciutat. Els comerciants
d’Olot lliuren cada any l’ajut
que els arriba de l’Obra Social
de La Caixa a una entitat social de la ciutat. ■ J.C.

