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Només a botigues movistar, més il·lusió a cada regal.

Compaq Mini 110
Processador Intel® AtomTM N270

1GB de memòria RAM i 160GB de disc dur
Format mini (1,17 kg de pes)

Acer Aspire One 531 Home/W7
Processador Intel® AtomTM N270

1GB de memòria RAM i 160GB de disc dur
Format mini (1,15 kg de pes)
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Una cinquantena de dele-
gats sindicals dels sindicats
USTEC-STEs, CCOO,
Aspec-SPS i Fete-UGT es
van concentrar ahir davant
d’Educació a Girona per
protestar pel nou calendari
escolar previst per al curs
que ve, i van demanar la di-
missió del conseller Mara-
gall. Xavier Díez, de la US-
TEC, va afirmar que el nou
calendari ha generat una
gran indignació entre els
professors, les associa-
cions de pares i els ajunta-
ments. «Com es pot dema-
nar a les famílies que, en
plena crisi econòmica, por-
tin a esquiar els seus fills

una setmana el mes de fe-
brer», va preguntar irònica-
ment Díez. Segons l’opinió
de Víctor Sánchez, de
CCOO, el rebombori que
s’ha aixecat amb la propos-
ta del nou calendari amaga
els vertaders problemes del
sistema educatiu, com ara
el retard en les substitu-
cions dels mestres que es-
tan de baixa per malaltia i la
retallada de plantilles i dels
pressupostos. USTEC ha
proposat a la resta de sindi-
cats convocar, per a finals
de gener, una jornada de
vaga. CCOO ha començat
a consultar-ho entre els
seus afiliats.

Estudien fer un dia
de vaga al gener per

protestar pel nou
calendari escolar
Concentració de protesta a Girona

NÚRIA ASTORCH / Girona
● Per iniciativa del sindicat majoritari, USTEC-STEs, la
resta de sindicats d’ensenyament s’estan plantejant fer
una jornada de vaga per a finals de gener com a mesura de
protesta pel nou calendari escolar. Ahir una cinquantena
de delegats sindicals es van concentrar davant d’Educa-
ció de Girona per expressar el seu rebuig al calendari.

● A Bescanó es començarà a impartir el primer
curs d’ESO el setembre vinent i s’anirà implantant
fins a completar el cicle. El curs es començarà en
uns mòduls provisionals que s’instal·laran a tocar
de l’escola, en un terreny cedit per l’Ajuntament.
Així ho va confirmar ahir el delegat d’Educació a
Girona, Andreu Otero, que va explicar que l’ESO
també s’implantarà a Maçanet de la Selva el curs
vinent, a més de Verges i Besalú. A Maçanet s’en-
gegarà també en mòduls provisionals, si bé a Ver-
ges i a Besalú el curs s’integrarà a dins l’escola,
com a secció d’ensenyament secundari (SES). La
implantació de l’ESO en aquests municipis evitarà
els fins ara habituals desplaçaments dels alumnes
cap a altres poblacions per poder estudiar l’ESO.

Els manifestants amb pancartes davant d’Educació. / M. LLADÓ

M. BARRERA / Bescanó

A Bescanó es farà l’ESO

● Girona. Més de mig miler de persones van assistir
dijous al concert benèfic a favor de l’Associació de
Malalts Renals que es va fer a l’Auditori de Girona i
que va servir com a acte de cloenda del 75è aniversari
de clínica Girona. El concert va anar a càrrec de l’Or-
questra Maravella. / N.A. / CLICK ART FOTO

GIRONA
Gran cloenda del 75è aniversari de clínica Girona

● Girona. Sembla que aquest cap de setmana final-
ment arribarà l’hivern, i de cop i volta després d’unes
quantes setmanes de bonança. Les previsions indi-
quen una baixada general de temperatures, tant de
mínimes com de màximes, que ja es començarà a no-
tar avui mateix, però que s’accentuarà els propers
dies tot i que continuarà fent dies assolellats fins de-
mà. L’arribada d’una massa d’aire fred provinent del
centre d’Europa farà que dilluns el cel es vagi ennu-
volant, i que al llarg del dia comencin les precipita-
cions, que serien en forma de neu a muntanya. A par-
tir de la nit no es descarta que pugui nevar fins i tot a
la costa, si bé dimarts ja no s’esperen pluges. La fred,
però, encara durarà més dies. / O.M.

GIRONA
Les temperatures baixaran a partir de
diumenge i la neu podria arribar a la costa


