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EL PROJECTE CONSTARÀ DE DIVERSOS CURSOS GASTRONÒMICS, AIXÍ COM D’ALTRES VINCULATS A NOVES TECNOLOGIES

Anglès utilitza els tallers de cuina per
integrar els immigrants a les entitats
La iniciativa va sorgir de l’Ajuntament, de la Fundació Ser.gi i del Pla Comarcal d’Integració
MARIA NOGUER
ANGLÈS

L’Ajuntament d’Anglès, amb la
col·laboració de la Fundació Ser.gi
i de manera coordinada amb el Pla
Comarcal d’Integració dels Immigrants de la comarca de la Selva, ha
començat la segona edició dels tallers per a pares i mares dels diferents centres educatius de la població, que són el CEIP Pompeu
Fabra, el Vall dels Àngels i l’IES Rafael Campalans. El divendres 23 de
gener es va realitzar la primera
d’aquestes trobades, que va consistir en una demostració de cuina
marroquina a càrrec de la tallerista Fatima El Almadi. Prop de 30
participants van assistir a aquesta
primera activitat. Durant aquest
mes de febrer, també es farà un
taller de cuina catalana, en aquesta ocasió a càrrec de Lluís Maria
Feliu, cuiner del conegut restaurant L’Aliança de la població de la
Selva.
El regidor de Benestar Social
d’Anglès, Manel Moreno, va afirmar que l’objectiu principal
d’aquests tallers és potenciar la relació entre els diferents pares i mares de la localitat, alhora que vol
ser un pas endavant per avançar en
la bona entesa entre cultures. Així,
Moreno va afegir que treballar per
a la integració dels immigrants a
la població és un objectiu del consistori, i molt concretament de la
seva regidoria.
En aquest aspecte, va voler valorar positivament el cicle de tallers que van iniciar-se ara fa unes
setmanes, ja que, tal com va explicar, «és un lloc de trobada entre cultures i obliga a la relació, perquè l’experiència ens demostra que
en els tallers de cuina hi ha una
participació a parts iguals de pares i mares autòctons i immigrats».
Els tallers d’aquest caire que s’organitzaran durant aquest curs escolar a Anglès tindran, en total, un
màxim de 40 hores lectives i tots
ells estaran tutoritzats per una monitora, que serà l’encarregada de
coordinar les diferents activitats i
aconseguir els talleristes, o sigui,
les persones especialistes amb el
tema que s’està tractant i que realitzaran el taller. Tanmateix, l’Ajuntament del municipi ja va anunciar que assumirà les despeses del

Tallers de cuina. Els primers que van fer-se van reunir fins a 30 pares i mares d’Anglès.

Cuinant. Una dona magribina, participant activament en el taller gastronòmic.

monitoratge, mentre que les tres
AMPA proporcionaran els materials i les direccions dels centres
educatius cediran els espais per la
seva celebració.
La primera experiència de tallers
de pares i mares ja es va portar a
terme a Anglès al llarg del curs
2002-2003. El Departament de Benestar Social i el Servei d’Ensenyament del Català –organisme
depenent del Departament d’En-

senyament de la Generalitat de Catalunya– van engegar un projecte
per tal de potenciar la relació entre els pares i mares de diferents
cultures.
Un cop dissenyada, la proposta
va ser presentada a diferents centres educatius de Catalunya perquè la desenvolupessin. Així, el
CEIP Pompeu Fabra d’Anglès va
ser una de les escoles escollides de
la comarca de la Selva, a causa de

l’existència d’immigració a les seves aules des de fa temps, i també
perquè ja havia realitzat anteriorment treballs i activitats encaminades a afavorir la integració i acolliment dels alumnes nouvinguts.
Tal com va explicar Josep Bosch,
director del centre educatiu, després de valorar la proposta es va
proposar ampliar-la a tots els centres educatius de la població.
A partir d’aquí va ser quan es
van iniciar els tallers, amb la col·laboració i assessorament de la fundació Ser.gi. El curs passat es van
realitzar fins a quatre sessions de
cuina, que van anar des de la cuina marroquina, de la qual van organitzar-se dos tallers, fins a la catalana, que va comptar amb dues
sessions més. Les cites gastronòmiques van comptar amb un gran
èxit de participació. Però el fet no
va ser aïllat, ja que també va organitzar-se a Anglès un curs d’iniciació a Internet, que es va haver
de desdoblar a causa de l’alt nombre d’inscrits. Segons el regidor
Manel Moreno, per aquest curs
també es preveu l’organització de
tallers lligats a Internet, la informàtica i les noves tecnologies
en general.
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BLANES.- L’Ajuntament de Blanes realitzarà una jornada per
promoure el turisme sostenible, per aquest motiu ha convocat més d’una desena de persones de diversos col·lectius,
com els regidors de Turisme de
Lloret i Tossa de Mar, els presidents de l’associacions d’Hostaleria i de Càmpings de Blanes
i membres del Centre d’Estudis de Blanes, la Diputació de
Girona i membres de les plataformes ciutadanes Pinya de
Rosa i SOS Lloret, entre d’altres, a participar-hi.
La jornada, «Turisme, diversitat cultural i desenvolupament
sostenible», s’emmarca en una
sèrie de conferències que està
portant a terme la Cambra de
Comerç de Girona i el Fòrum
de les Cultures 2004 i es realitzarà el proper dia 10 a les set de
la tarda a la sala de plens de
l’ajuntament.
Estructurada en una taula rodona, en la qual intervendrà el
professor de Geografia i Turisme de l’Escola Universitària de
Turisme, Lluís Mundet, i el president del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Ramón Ramos, abordarà el turisme, la sostenibilitat i la cultura
de la Costa Brava, la jornada finalitzarà en un torn obert de
preguntes per al qual s’han
convidat «gent d’administracions, empresaris, gent del carrer», tot demanant «participació activa», segons va explicar
la regidora de Turisme de Blanes. J.A.G.

La Creu Roja
organitzarà aquest
mes un curs de
socorrisme a Tordera
TORDERA.- La Creu Roja de l’Alt
Maresme organitzarà aquest
mes de febrer un curs de socorrisme a Tordera. A més, l’entitat també n’ha previst un altre per Pineda de Mar. El curs
de Tordera començarà el dia 16
de febrer, i les places d’inscripció són limitades. Es tracta de socorrisme bàsic, i es farà
els dilluns i dimecres de set a
nou del vespre. Pel que fa al de
Pineda, serà sobre socorrisme
aquàtic i constarà tant de classes teòriques com també de
pràctiques. DdeG.
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Blanes reuneix
diversos col·lectius
per fomentar el
turisme sostenible
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