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Comarques

Mifas crida a ajudar
l’Escola de Dansa de
Celrà amb crosses i
una cadira de rodes
 L’associació es fa ressò de la necessitat del

centre, que aposta per l’educació inclusiva
GIRONA | P.T.V.

Mifas s’ha fet ressò d’una necessitat de l’Escola Municipal de
Dansa de Celrà (EMDC), que
aposta per l’escolarització inclusiva
i entre el seu alumnat hi ha joves
amb algun tipus de discapacitat física que requereixen material adequat. En concret, ara mateix al
centre li fan falta tres parells de
crosses i una cadira de rodes lleugera d’esport.
L’educació inclusiva de la dansa és un dels elements bàsics en la
declaració de principis de l’EMDC,
que defensa el «respecte a la diversitat com a dret fonamental de
les persones».
«Volem reconèixer en la diferència un valor i una oportunitat
d’enriquiment per a tota la comunitat», explica l’escola al seu
web, on també deixa clar que entre els seus objectius hi ha «contribuir a la superació dels condicionants de pensament i acció
que porten a l’exclusió». Per aquest
motiu, els continguts d’aprenentatge de l’Escola Municipal de
Dansa de Celrà té en compte la diECONOMIA

Promoció del comerç
del Pla de l’Estany
BANYOLES | DdG

L’àrea de Promoció econòmica
del Consell comarcal del Pla de
l’Estany i l’Associació Banyoles
Comerç i Turisme han posat en
marxa una campanya que té com
a objectiu potenciar i difondre el
comerç de proximitat. La iniciativa, que s’ha presentat aquesta setmana, s’ha denominat «Sóc del Pla
de l’Estany, compro al Pla de l’Estany»
PROMOCIÓ

Banyoles renova el web
turístic al cap de 14 anys
BANYOLES | DdG

El web turístic de Banyoles
(www.banyoles.cat/turisme) s’ha
renovat, després de 14 anys, de manera que ara recull informació actualitzada i pràctica dels atractius
de la capital del Pla de l’Estany. La
regidora de Turisme, Joana Vilà, va
explicar –recull Ràdio Banyoles–
que l’espai havia quedat obsolet. El
web es pot consultar en català, castellà, anglès i francès i té un servei
de traducció a altres idiomes.

versitat de l’alumnat i inclou programes especials per a joves i
adults amb «diversitat funcional».
L’associació que representa el
col·lectiu de persones amb discapacitat a les comarques de Girona,
Mifas, dóna suport a aquesta escola de dansa contemporània tot
publicitant la seva necessitat de
material.
Crida a donar material
Mifas destaca que l’EMDC, que
treballa de manera inclusiva dintre de les seves classes regulars,
«parteix de la idea que tots els
cossos són diferents i tots es poden
expressar a través del moviment».
Amb la voluntat d’ajudar, l’associació insta qualsevol persona que
disposi de crosses o d’una cadira
de rodes adequada per a la pràctica de l’esport a posar-se en contacte amb l’Escola Municipal de
Dansa de Celrà.
Mifas informa que el centre té 14
alumnes amb alguna discapacitat
inscrits a les seves classes, per als
quals el material seria de gran
utilitat.

Fons Català de Cooperació:
dels 27 socis de fa 30
anys als 315 d’avui dia
L’organització, que va néixer a Salt el juliol de 1986, celebrarà l’aniversari a Girona la propera
tardor. A més del municipi saltenc, entre els fundadors també hi havia Arbúcies i Olot
AJUNTAMENT DE GIRONA/CRDI

Crònica
GIRONA | PILI TURON

irona va ser la cuna
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que aquesta setmana està d’aniversari, i la tardor vinent acollirà els actes de celebració oﬁcials. Aquesta setmana
s’han complert trenta anys de la
creació del Fons, que va néixer el
5 de juliol de 1986, a Salt.
Aquell estiu, quan l’organisme
es va constituir, comptava amb
27 socis i una junta executiva que
presidia l’alcalde de Salt de l’època, Salvador Sunyer, i només integrava sis ajuntaments –tres de gironins, Salt, Arbúcies i Olot, al costat de Santa Coloma de Gramanet,
Tarragona i Terrassa– i les entitats
Justícia i Pau, Càritas Diocesana i
el Centre internacional Escarré
per a les minories ètniques i nacionals (Ciemen). Actualment, el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament suma 315 associats, entre ajuntaments i entitats
supramunicipals.

G

Reunió d’alcaldes a Salt, el 1985, en el primer pas per crear el Fons.

Entre els antecedents de la creació del Fons Català de Cooperació,
destaca una reunió d’alcaldes i
regidors de vuit ajuntaments gironins. Es va celebrar el gener de
1985 a Salt, convocada per Justícia
i Pau, i hi estaven presents el municipi saltenc, Anglès, Arbúcies, Palafrugell, les Planes, Torroella de
Montgrí, Sarrià de Ter i Flaçà.
El Fons és una organització formada per ajuntaments, consells
comarcals, diputacions i altres ens
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Alumnes d’instituts d’Olot,
Girona i Banyoles guanyen
el campionat català d’FP
 Els classificats disputaran

la fase estatal amb opcions
d’arribar a la competició
europea o mundial
GIRONA | DdG

Alumnes d’instituts d’Olot, Banyoles i Girona han guanyat, en diferents modalitats, l’últim campionat de Catalunya de Formació
Professional, Catskills, i s’han classiﬁcat per a la competició estatal.
Entre els primers classiﬁcats hi
ha Ricardo Triviño, de l’institut Josep Brugulat (Banyoles), en l’habilitat d’ebenisteria; Maria Pulido,
de la Garrotxa (Olot), en tecnologia de la moda; Marc Colomer, de
l’Institut Escola d’Hosteleria (Girona), en servei de restaurant i
bar; Albert Roura, de l’Escola d’Art
i Superior de Disseny d’Olot, en
disseny gràﬁc, i Albert Vilaret, Carlos Ruscalleda i Adrià Gutiérrez, del
Montilivi (Girona) en programació

d’aplicacions informàtiques. Entre
els segons i tercers classiﬁcats hi ha
més estudiants de les comarques
gironines.
La consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruiz, va entregar dimecres les medalles d’or, plata i bronze als 93 guardonats del campionat de Catalunya de Formació
Professional, Catskills 2016. L’acte
va comptar amb la presència del
director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona, Josep
Polanco. Les proves del Catskills es
van fer en diferents localitats, entre febrer i juny.
Ensenyament va donar 31 medalles d’or, 31 de plata i 31 de
bronze. Els equips guanyadors
competiran durant el 2017 al campionat estatal, Spainskills i, si el
guanyen, podran participar al
Worldkills i l’Euroskills. En aquesta edició, el Wordlskills serà del 14
al 19 l’octubre als Emirats Àrabs
Units i l’Euroskills, de l’1 al 3 de desembre a Göteborg (Suècia).

municipalistes que destinen una
part del seu pressupost a ﬁnançar
accions de cooperació i solidaritat
amb països més desfavorits. Els últims mesos, per exemple, la situació d’emergència que viuen les
persones refugiades ha estat molt
present en els seus projectes. Amb
motiu del 30è aniversari, des del
Fons destaquen el valor que la
majoria d’ajuntaments hi hagin
continuat adherits malgrat la crisi econòmica dels últims anys.

Dos alumnes treballant al laboratori d’una universitat, l’última edició.

Cinc estudiants gironins aniran
al Campus Cientíﬁc de la Caixa
GIRONA | DdG

Cinc alumnes de les comarques
de Girona, de 4t d’ESO i 1r de
Batxillerat han estat seleccionats
per participar en el Campus Cientíﬁc d’Estiu de l’Obra Social la
Caixa, que compta amb un total de
1.920 participants arreu de l’Estat.
Cada alumne desenvoluparà
un projecte cientíﬁc, d’una setmana de durada –en 4 torns entre

el 3 i el 30 de juliol– en alguna de
les 16 universitats espanyoles adscrites al programa Campus Cientíﬁcs d’Estiu. Durant la seva estada, coneixeran les instal·lacions i
els laboratoris de diverses àrees
cientíﬁques. Faran diferents tasques, com ara mesurar la radiació
solar, programar un robot mòbil,
analitzar mostres del sol o dissenyar videojocs, entre d’altres.

