6 | DIMARTS, 5 D’ABRIL DEL 2022

EMPORDÀ

ACTUALITAT FIGUERES

Els Premis Emprenedors obren la
fase de presentació de candidatures
u Els interessats a inscriure una iniciativa emprenedora tenen temps fins al 20 d’abril

FORMACIÓ

La Clerch proposa
un taller gratuït sobre
comunicació i empresa
REDACCIÓ. FIGUERES

Els organitzadors dels premis amb els guanyadors, en l’edició de l’any passat

llor Idea de Negoci, proposada per
a estudiants dels instituts de l’Alt
Empordà, i Premi a la Innovació
Turística, per a empresaris que hagin estat capaços d’innovar en producte, servei o processos en el sec-

tor del turisme. Els noms dels guanyadors es coneixeran en un acte
públic el 20 de maig.
Els premis els promouen els
ajuntaments de Figueres i Roses, el
Consell Comarcal de l’Alt Empor-
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dà, el SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ,
Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona,
el Departament d’Educació de la
Generalitat, Catalunya Emprèn i el
Fons Social Europeu.

MANCANCES,
NO VACANCES

L’Ajuntament Informa

Opinió

Toni Garcia

Deixalleria mòbil

CUP de Figueres

Podeu trobar la deixalleria mòbil, entre les 9h i les 14h dels dies
no festius que tot seguit s’indiquen, en les ubicacions següents:
·
Nucli antic, pl. de l’Església: 1r i 3r dilluns de cada mes
· Centre, pl. Josep Pla: 2n i 4t dilluns de cada mes
· Centre, pl. del Gra: 1r i 3r dimarts de cada mes
· Horta Capallera, av. Perpinyà: 2n i 4t dimarts de cada mes
· Habitatges del Parc, c. Ramon i Cajal:
1r i 3r dimecres de cada mes
· Creu de la Mà, ronda Sud: 2n i 4t dimecres de cada mes
· Culubret, c. Ter: 1r i 3r dijous de cada mes
· Olivar Gran, pl. Jaume Maurici: 2n i 4t dijous de cada mes
· Marca de l’Ham, pl. Alcalà la Real:
1r i 3r divendres de cada mes
· Eixample, pl. Joan Bruguera: 2n divendres de cada mes
· Cendrassos, pl. Lluís Companys: 4t divendres de cada mes
· Poble Nou, pl. Joan Sutrà: 1r i 3r dissabte de cada mes
· Vilatenim, c. Margarida: 2n i 4t dissabte de cada mes

www.figueres.cat

La beca Montserrat
Minobis tanca
el termini el 14 d’abril
n El 14 d’abril acaba el termini per
presentar projectes a la beca d’investigació Montserrat Minobis,
que promouen l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya i
el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres,
la Diputació de Girona i l’Institut
Català de les Dones. La beca s’ha
creat amb la voluntat de retre memòria a la periodista figuerenca.

n Els Premis Emprenedors Alt

Ajuntament de Figueres

DIVULGACIÓ

REDACCIÓ. FIGUERES

REDACCIÓ. FIGUERES

Empordà 2022 han obert la fase
d’inscripcions per tal que totes
aquelles persones que tinguin un
projecte d’emprenedoria puguin
presentar la seva candidatura. La
convocatòria aquest any assoleix la
14a edició i l’objectiu, com ve sent
habitual, és la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca,
la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible. Els interessats a participar-hi
tenen temps d’inscriure’s fins al 20
d’abril.
Hi ha sis categories: Premi Jove
Empresari, per a iniciatives promogudes per empresaris menors de 42
anys; Premi Emprenedor, per a
projectes que suposin la creació
d’una nova empresa; Premi a la
Responsabilitat Social Corporativa
i Sostenibilitat, per a l’empresa amb
la iniciativa més destacada de bones pràctiques; Premi a la Línia de
Negoci Innovadora; Premi a la Mi-
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an acabat els cinc dies
de convocatòria de
vaga a l’educació i els
sentiments que molts
professors i mestres tenim és de
profund desànim. Després d’unes
mobilitzacions massives per part
del professorat, com feia temps que
no es veien (on, fins i tot, tots els directors de secundària de Girona
van donar suport a la vaga) encara
hem d’escoltar, especialment des
dels mitjans de comunicació, que
la vaga era sobretot perquè no volíem treballar al juliol. Amb la proposta del Departament d’Educació, a final de curs, es treballarà un
dia més. I per un dia ningú fa vaga.
El Sr. González-Cambray, conseller d’Educació, ha transmès la
idea que al col·lectiu de professors i
mestres no ens agrada treballar,
que fem massa vacances. I una
bona part de l’opinió pública ha
comprat aquest discurs. Ara resulta
que l’educació dels nois i noies està
en mans d’uns ganduls i uns mandrosos. No imagino cap país del

món que menystingui i menyspreï
els seus docents d’aquesta manera.
El desànim del qual parlava sorgeix
d’aquesta sensació de poc respecte
per la nostra feina i de la sensació
que només ens veuen com un
enorme pàrquing per encabir les
criatures. Sembla com si fessin
nosa. Les dificultats per a la conciliació familiar no prové del calendari
escolar, sinó d’uns horaris i unes
condicions laborals cada cop més
precàries. Ja se sap que la culpa la
tenen els mestres. I quins eren els
motius reals d’aquestes jornades
de vaga? Ens hem queixat d’un nou
sistema d’avaluació que ningú acaba d’entendre, d’unes ràtios que
perjudiquen greument l’aprenentatge, d’uns currículums que molt
ens temem acabaran eixamplant
les diferències entre centres (i que,
fins ara, ningú ens ha explicat), del
decret de plantilles que anul·la la
democràcia interna i també hem
demanat un augment de la inversió
en educació que arribi al 6% del
PIB. Un seguit de demandes que

n La Fundació Clerch i Nicolau
proposa un taller gratuït a càrrec
de Montse Ferrer, especialista en
màrqueting digital i social media,
per a aquest dimecres, 6 d’abril, de
6 de la tarda a 9 del vespre. El títol
del taller és Millora la comunicació del teu projecte o empresa. La
Clerch compta amb el suport de
l’Ajuntament de Figueres.

pretenen millorar la qualitat educativa. Però ja sabem que els mestres volem treballar menys, i gaudir
de les nostres interminables vacances. Si voleu més motius pel desànim, mireu les imatges on la BRIMO protegeix dels mestres l’edifici
de la Conselleria d’Educació. Ganduls, mandrosos i terroristes. Si afegim a una classe política completament absent aquests dies, teniu la
foto sencera del nostre malestar.
Segur que a algun geni se li ocorrerà que la població surti a aplaudirnos a les 8 del vespre. Ens sentirem
molt reconfortats, com els sanitaris. Alguns mitjans de comunicació
han tingut la barra d’afirmar que
encara que hi havia altres motius
(sic), la vaga era per obligar-nos a
treballar els primers dies de setembre. Per cert, no sé què he estat fent
jo els darrers 25 anys els primers
dies de setembre. L’espurna ha estat la imposició, la manca de diàleg
del conseller, el trágala a què ens
tenen acostumats. Seria divertit
veure com els nois i noies de Catalunya entren a classe sense tenir
professors assignats, sense les vacants cobertes o els grups sense estar organitzats del tot. No ho dubtin, la feina es farà malgrat les contínues promeses incomplertes des
del Departament. Però aquest treball ni es veu ni es valora. Només
treballem quan tenim alumnat a
l’aula. La resta de la feina sembla
que la fan els follets del bosc.

