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Diari de Girona

Comarques

El catalanisme a la
Restauració i els
assassinats d’Atocha,
a l’examen d’Història
Els estudiants ja s’han examinat de totes les

matèries comunes a la selectivitat, que acaba avui
ACN/DdG GIRONA

■ La fase comuna dels exàmens
de la selectivitat es va tancar ahir
amb les proves de Llengua estrangera, Història o Història de la Filosofia. Aquesta última ha estat
l’opció més escollida pels estudiants, amb un , del total en
front del , que va triar Història. En aquesta última matèria, els
joves van haver de respondre sobre el catalanisme durant la Restauració, a partir d’un text de Torras i Bages, i els assassinats d’Atocha de  a partir d’un text periodístic. Els que van escollir la segona opció, van haver d’interpretar dos reials decrets de la reina
Maria Cristina, datats el , i comentar, a partir d’un cartell de
Carles Fontserè, la Guerra Civil i
els Fets de Maig.
En l’examen d’Història de la Filosofia, que van fer . alumnes (el ,), es van haver d’analitzar textos de John Locke i Friedrich Wilhelm Nietzsche: «Assaig
sobre l’enteniment humà», pel
que fa al primer, i «La genealogia
de la moral», del segon. En tots
dos casos, els estudiants van haver d’exposar les idees principals

La primera jornada
sobre discapacitat
i sexualitat té 112
persones inscrites
DdG GIRONA

■ Cent dotze persones, entre ciutadans amb discapacitat, familiars, curadors, professionals i estudiants, s’han inscrit a la primera
jornada sobre sexualitat i discapacitat que es durà a terme demà a
Girona. L’organització va a càrrec
de l’associació Mifas i Tandem
Team.
Aquesta última és una entitat
que porta més de tres anys fent visible i afavorint el desenvolupament de la intimitat i l'erotisme de
les persones amb diversitat funcional. També és l’associació on
s’han format les dues treballadores gironines que, recentment,
han ofert els seus serveis a través
del web de Mifas.
La «Jornada Sexualitat en diversitat funcional (discapacitat): La
figura de l'acompanyant íntim i
eròtic» i es durà a terme aquest divendres, a partir de les  del matí,
a l’auditori de la Biblioteca Carles
Rahola de Girona. A més d’informar, es resoldran dubtes.

del text i relacionar-les amb el
pensament de l’autor i d’altres filòsofs, també d’altres èpoques i
moviments.
La darrera assignatura comuna
de la que es van examinar els estudiants de la selectivitat va ser la
de llengua estrangera. El ,
van fer la prova d’anglès i es van
trobar un text per comentar sobre
el black friday i una comprensió
oral sobre els insectes com a futur
de l’alimentació. En francès, només es van examinar  alumnes

Estudiants buscant una ombra per repassar apunts abans d’un examen, ahir al Campus Montilivi. MARC MARTÍ

a tot Catalunya,  en alemany i
 en italià. Les Proves d’Accés a
la Universitat (PAU) acaben avui i
les notes es podran consultar a

partir del  de juny.
A Girona, dos alumnes més es
van afegir als  que dimarts no es
van presentar a la selectivitat. A

banda d’això, el coordinador de
les PAU a la UdG va informar que
la segona jornada va transcórrer
amb absoluta normalitat.

