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Maçanet de la Selva tindrà
un educador de carrer
a L’Ajuntament està redactant el projecte per tenir en conveni amb Vidreres places d’unitat
d’escolarització compartida a També treballa en un centre obert per a famílies i joves
mització de l’espai, hi tenim una sala polivalent i la
volem fer seu d’un centre
obert, un projecte que seria el paraigua de moltes
activitats que estem fent
ara: psicologia a famílies,
per a joves, ajuts per trobar una sortida laboral”,
explica. Un dels principals
punts del centre obert serà la figura de l’educador
de carrer, que es crearà de
nou. “Estem fent el projecte i hem de veure com ho
fem per buscar finançament extern”, diu Figueras, que calcula que el cost
per fer totes les activitats i
canvis que es volen introduir és d’aproximadament 28.000 euros.

Nuri Forns
MAÇANET DE LA SELVA

L’Ajuntament de Maçanet
de la Selva està redactant
un projecte per tenir una
unitat
d’escolarització
compartida (UEC) i un
educador
de
carrer.
Aquesta iniciativa forma
part d’un seguit d’accions
en l’àmbit educatiu en
part noves i algunes a les
quals es pretén donar un
nou caire o més impuls, segons va explicar la regidora d’Ensenyament, Natàlia Figueras, que confia
que la UEC ja estigui operativa al setembre. La figura d’educador de carrer,
per la seva banda, permetrà donar suport a joves
del municipi que presenten més problemes i en
risc d’exclusió social.
La UEC es farà en conveni amb Vidreres, i permetrà donar formació als
alumnes d’institut fora de
l’entorn del centre amb
l’objectiu que tinguin una
atenció més individualitzada i adaptada a les seves
necessitats. “Els alumnes
de secundària fan una
part obligatòria del temari

Un dels cursos de cuina per a mainada que s’han fet a Can Trinxeria ■ AJUNTAMENT DE MAÇANET

a l’institut i l’altra a la
UEC”, va explicar Figueras. Dins de la formació
que es donaria a la UEC es
vol introduir la jardineria,
segons va avançar Figueras. També es vol donar
impuls a l’escola d’adults,
situada a Can Trinxeria, i
tenir el reconeixement

oficial com a escola
d’adults. “Treballem per
arreglar-la, i volem tenir el
reconeixement
oficial
d’escola d’adults, que ara
no hi és”, diu la regidora.
A les urbanitzacions
Fins ara, hi afegeix, en
aquest espai s’ha apostat

Contractes temporals al
Consell del Baix Empordà
a L’ens comarcal

donarà feina a 101
persones en situació
d’atur de llarga durada
Redacció
LA BISBAL D’EMPORDÀ

El Consell Comarcal del
Baix Empordà contractarà temporalment 101 persones aquest any dins del
projecte Baix Empordà
Genera, adreçat a persones desocupades no perceptores de prestacions ni
subsidis per desocupació
–preferentment majors
de 45 anys–, beneficiaris
de la renda mínima d’inserció i dues persones de
coordinació.

L’alcalde de Sant Feliu va rebre ahir els 17 treballadors que
contractarà enguany amb ajuts de la Generalitat ■ P. CARRERAS

Els contractes tindran
una durada d’entre sis i
dotze mesos, centrats en
feines com ara l’adequació
d’espais verds, la millora
d’infraestructures i l’im-

puls de l’administració. Es
fa en coordinació amb
vint-i-nou ajuntaments de
la comarca. També s’ha tirat endavant una brigada
de sis persones que dona-
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molt per activitats estrictament formatives d’idiomes i fa un any es va ampliar introduint els cursos
de cuina, les manualitats i
les classes de reforç.
“També hem sortit a les
urbanitzacions, ens hem
descentralitzat. Ara estem treballant en la dina-

rà suport als petits municipis de la comarca durant
tot el 2017.
El projecte ha rebut una
subvenció de més d’un milió d’euros de la Generalitat, el Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), el Ministeri de Treball i el Fons
Social Europeu.
Altres poblacions
Municipis més poblats,
com Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, gestionen
de manera autònoma les
subvencions i també contractaran,
respectivament, 16 i 17 persones al
llarg d’aquest any. L’objectiu és dinamitzar l’entorn social contractant
persones amb baixa qualificació professional i risc
d’exclusió, per millorarne el grau d’ocupabilitat
mitjançant les accions
d’experiència laboral i
afavorir posteriorment la
seva inserció en el mercat
laboral. ■

Música a les escoles
Finalment, un dels nous
projectes educatius és
apropar l’escola de música
a les escoles. Per aquest
motiu l’Ajuntament ja ha
ampliat les hores que fa el
director de l’escola de música, amb la previsió que
doni servei als migdies a
les escoles. “Ara si vols fer
música t’has de desplaçar
a la capella de Sant Sebastià i apuntar-t’hi”, diu. ■

MAÇANET DE LA SELVA

ERC no s’oposa al
futur magatzem
municipal
El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva,
Xavier Xarbau, va voler aclarir
que el seu grup no s’oposa al
futur nou magatzem municipal que projecta l’equip de govern. “ERC no vam criticar
que el projecte fos prioritari.
Al contrari, vam dir que hi podíem estar d’acord perquè tenir les eines i els vehicles endreçats és invertir en millores.” Xarbau sí que va insistir
en el ple, però per demanar al
regidor de Serveis, Josep Maria Ciurana, si hi hauria els diners assegurats per fer el nou
equipament, ja que en el pressupost “consten en la part
condicionada”. ■ N.F.

BLANES

Més corredors
que mai a la cursa
Mar i Murtra
925 esportistes van participar
diumenge en la XXIX Cursa
Mar i Murtra de Blanes, que
enceta la tercera temporada
de Blanes x Runners. En la
prova clàssica de la Mar i
Murtra, de 20 kilòmetres, van
arribar junts en primera posició dos corredors del Club Esportiu Tordera, Carlos Galobardes i Xavier Gil (1h17’43”).
La primera dona va ser Maria
Anguita, de 2Cats pel Running
de Sant Celoni (1h32’47”). En
la cursa dels 10 km els primers a arribar van ser Albert
Fauchs (TR-Esports Parra) i
Elisabet Llobet, de Llagostera. ■

SERVEIS

Primers serveis de
Protecció Civil a Pals
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil (AVPC) de
Pals està activa com a entitat
des del novembre i és la 121a
que funciona a Catalunya. En
els primers dos mesos, el cos

ja ha prestat servei en activitats com ara la marxa dels arrossars, el pessebre vivent i la
cavalcada de Reis, amb la policia local i el suport de l’AVPC
de Begur. ■ AJ. PALS

