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Iniciativa per Catalunya
denuncia sexisme en el
premi Banyolí de l’Any
 Cap representant de Junts per Banyoles-ERC, la CUP i ICV-IdB assistirà

a l’entrega d’uns guardons que consideren elitistes i poc transparents
bAnyoLES | PILI TURON

El grup municipal d’ICV-Independents de Banyoles (ICV-IdB)
denuncia sexisme en el premi Banyolí de l’Any i el seu incompliment de la Llei d’Igualtat entre dones i homes, un fet que ha notiﬁcat a l’Institut Català de les Dones.
En opinió d’aquest partit, el nom
del guardó impedeix el nomenament de dones, una aﬁrmació que
avala amb l’històric de premiats en
les set edicions celebrades ﬁns
ara: sis homes i una entitat.
El portaveu d’ICV-IdB, Joan Luengo, va defensar que «l’administració pública no ha de fer ús del
llenguatge sexista», tal com determina la llei esmentada. A més,
Luengo va apuntar que la mateixa
norma remarca «la igualtat d’accés
de les dones en el món cultural».
L’Ajuntament, amb majoria absoluta de CiU, convoca els premis
Banyolí de l’Any des de 2009.
Dimarts, Iniciativa va entrar al
registre de la Generalitat una carta dirigida a l’Institut Català de les
Dones per demanar-li que revisi
les bases dels premis i «denunciar
que no hi ha igualtat d’oportuni-

LA XIFRA

300 ASSISTEnTS
als VIII Premis Banyolí de l’Any
L’acte es farà divendres a dos quarts
de 9 del vespre al pavelló de la Farga. Carles Puigdemont presidirà la
vetllada, amb entrega de premis, sopar i actuació de l’Ateneu Gospel.
LES DADES

L’objECTIu
Reconeixement a persones,
empreses, entitats o associacions
Els premis banyolí de l’Any
destaquen la tasca de persones, empreses, entitats o associacions de la ciutat. La convocatòria inclou 4 categories: Millor Iniciativa Social, Millor Iniciativa Empresarial, Trajectòria personal i banyolí de l’Any.



tats» en el guardó principal, el denominat Banyolí de l’Any. El partit vol que la institució emeti «un
informe que acrediti que no s’incompleix la llei 17/2015 (d’igualtat efectiva de dones i homes»;

però, si es vulnera li demana que
recomani mesures de correcció.
A banda de la queixa d’ICVIdB a la Generalitat, el premi Banyolí de l’Any també té el rebuig
dels altres dos partits de l’oposició
municipal, Esquerra Republicana
i la CUP. Tots coincideixen a qualiﬁcar-lo d’elitista i cap representant
assistirà a la vetllada. La manca de
transparència en el procés d’elecció és un altre motiu de protesta de
l’oposició que, segons va lamentar
Iniciativa, mai ha pogut accedir a
la llista de nominats ni a les actes
de les reunions on es pren la decisió ﬁnal. «La junta de portaveus
decideix el guardonat i només hi
participa CiU», va dir Luengo.
Ahir mateix, la portaveu del
grup de la CUP, Sandra Pazos, publicava un tuit en el qual descrivia
l’acte promogut per l’Ajuntament
com uns «premis elitistes, per exhibir i fanfarronejar, a l’estil del PP
valencià».
Carta oberta a Puigdemont
Per la seva banda, la formació
majoritària a l’oposició, Junts per
Banyoles-ERC, ha publicat al seu

Els guanyadors de la setena edició, celebrada l’any passat.
ELS GUARDONATS

Albert Serra va ser
el primer Banyolí
de l’Any, el 2009
 El cineasta Albert Serra va ser el
primer guanyador del premi Banyolí
de l’Any, el 2009. En aquella edició
inaugural, la resta de guardons van
ser per a Joan Olivas en la categoria
de Trajectòria personal; per a l’empresa Agustí i Masoliver S.A., pel que
fa a la Millor Iniciativa Social; i Automatismes Girona S.L. com a Millor
Iniciativa Empresarial.
Des de llavors, els altres set reconeguts amb el màxim guardó de la
convocatòria, el premi Banyolí de
l’Any, han estat el cardiòleg Josep

web una carta oberta adreçada al
convidat principal de l’entrega de
premis, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. En el
seu escrit, els republicans neguen
que facin cap «boicot» i aﬁrmen

Brugada (2010), el grup coral i teatral Cor de Teatre (2011), l’intregrant de la formació musical Els
Amics de les Arts Eduard Costa
(2012), el dissenyador Andreu Carulla (2013) i els esportistes Albert Corominas (2014) i Manel Torres
(2015).
Al llarg d’aquests anys, en la resta
de categories que conformen el premi s’ha distingit la trajectòria de dones com Dolors Bramon (2010) i Isabel Sauras Muñiz (2014), projectes
socials com el que Càritas Banyoles
desenvolupa amb la gent gran
(2011), bandes musicals com Kitsch
(2012) o empreses com ara Sistema
Mobile Studio (2013) i Tecnigas
(2015), entre d’altres. DdG bAnyoLES

que el format dels guardons és
«molt poc participatiu, poc transparent i fortament elitista», i lamenten la negativa de l’equip de
govern convergent a modiﬁcar-lo.

Banyoles
debatrà el
trastorn lingüístic
de la dislèxia

Cornellà del Terri busca
Mifas obre una borsa laboral
voluntaris per recuperar
per a inscrits en el Programa
antics camins del municipi de Garantia Juvenil

bAnyoLES | DdG

 La primera actuació

Dislèxia: signes d’alerta, amb
aquest títol es debatrà a Banyoles
sobre aquest trastorn lingüístic
en una xerrada programada per al
dimecres 5 d’octubre, a les 7 de la
tarda, a l’Auditori de Banyoles.
L’activitat es complementarà amb
una exposició a la sala d’actes del
consistori.
La xerrada tindrà dues parts. Primer, i amb el títol Signes d’alerta a
casa i a l’escola, parlarà el president
de l’Associació Catalana de la
Dislèxia i Mestre d’Educació Primària, Luis Darriba. Seguidament
serà el torn de les membres de la
vocalia de l’Associació catalana
de dislèxia de Girona, amb Cristina Marsal, Gemma Martínez i Sílvia Casademont. L’acte l’organitza
l’Associació Catalana de Dislèxia,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles, Bmind, Centre
de diagnòstic i atenció psicològica i psiquiàtrica i impremta Palmada.

prevista permetrà anar a
peu o en bicicleta entre el
municipi i Sant Andreu
CornELLà DEL TErrI | DdG

L’Ajuntament de Cornellà del
Terri ha engegat un procés de treball perquè que tothom qui vulgui
es pugui presentar com a voluntari
a una jornada de recuperació de
camins, aquest octubre.
Després del procés de participació sobre la recuperació de la
ruta del Terri, el consistori va crear
una taula sectorial en la que hi van
participar, a banda de l’Ajuntament, les entitats i associacions de
veïns de Sords, Santa Llogaia, Ravós i Sant Andreu. En aquestes trobades es va parlar sobre la recuperació de l’antiga carretera que
connectava Cornellà amb Sant
Andreu, la vella carretera de la
Bisbal, i es va acordar fer-ho amb

una jornada de recuperació de
camins –un dissabte d’octubre al
matí– a través de voluntaris. Ara, el
consistori demana la col·laboració
de la ciutadania per que aportin la
seva feina o bé material útil per fer
el manteniment i el desbrossament del camí. Es pot inscriure per
correu electrònic o anant al Centre Cultrual.
L’alcalde de Cornellà del Terri,
Salvador Coll, va explicar que es
tracta d’un tram llarg i que calen
moltes mans per poder fer realitat
el projecte. «Cal preservar i conservar les connexions amb tots
els pobles de la Vall del Terri a través de rutes i camins existents o
que històricament han existit», va
aﬁrmar Coll. També va recordar
que amb aquest tram s’haurà recuperar el camí que permetrà
anar d’una població a l’altra caminant o en bicicleta, sense haver
de trepitjar l’actual carretera, perillosa pel seu gran volum de trànsit habitual.

 L’associació gironina

dedicada a les persones
amb discapacitat ofereix el
servei a menors de 30 anys
GIronA | DdG

L’associació Mifas, dedicada a les
persones amb algun tipus de discapacitat física a les comarques de
Girona, ha obert una borsa de treball adreçada a joves menors de 30
anys que estiguin inscrits en el Programa de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Aquesta acció obre la possibilitat a accedir a algun lloc de treball
que s’ajustin a sis perﬁls professionals relacionats amb els àmbits
de la infermeria, la integració i
l’educació social, l’atenció a les
persones dependents, l’administració i les ﬁnances i la informàtica. Aquesta setmana, el Grup Mifas ha obert la borsa de treball per
a joves del Programa de Garantia

PERFILS PROFESSIONALS

Possibles ocupacions
 Infermer amb titulació de Grau
d’Infermeria.
 Dinamitzador amb titulació de
Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integració Social.
 Educador Social amb titulació de
Grau en Educació Social.
 Curador amb titulació de Tècnic
en Atenció a Persones en Situació
de Dependència.
 Administratiu amb titulació de
Cicle Formatiu de Grau Superior
d'Administració i Finances.
 Informàtic amb titulació de Cicle
Formatiu de Grau Superior en
Administració de Sistemes
Informàtics en Xarxa.

Juvenil i s’ofereix a recollir els currículums per gestionar-los davant
la possibilitat de cobrir una vacant
laboral.

