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SALUT

EDUCACIÓ

Un altre guardó per a
dos radiòlegs gironins

Francí, parlant amb Pia Bosch, a l’acte de la Fundació Catalunya Europa abans de la presentació de l’informe ■ JOAN SABATER

Reclamen que l’oferta
d’FP sigui més equilibrada
en el territori gironí
a La Fundació Catalunya Europa va presentar ahir a Girona un informe sobre

la formació professional que suggereix algunes propostes d’acció immediates
Núria Astorch
GIRONA

El mapa de la formació
professional a les comarques gironines està desequilibrat: la major part de
l’oferta es concentra al Gironès i la Garrotxa, mentre que l’Alt Empordà i el
Baix Empordà tenen un
cert desproveïment de titulacions. Així va posar-ho
ahir de manifest Joan Armangué, delegat de la Fundació Catalunya Europa a
l’Empordà, en l’acte de
presentació de l’informe
Formació Professional:
Nou Cicle, Qüestió de Voluntats, que es va celebrar

La frase
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“L’FP és la millor
inversió que es pot fer
per potenciar un nou
model productiu i
sortir de la crisi”

“Vivim una situació
d’emergència nacional
i no podem prescindir
de res del que tenim
implantat de l’FP”

Joan Armangué

Josep Francí

DELEGAT DE LA FUNDACIÓ
CATALUNYA EUROPA A L’EMPORDÀ

AUTOR DE L’INFORME SOBRE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL

a l’auditori Josep Irla de
Girona. L’autor de l’informe, Josep Francí, va assegurar que, atesa la situació
“d’emergència nacional”
que es viu a Catalunya arran de la crisi, cal aprofitar
tot el que ja funciona de
l’FP –una àmplia oferta de

titulacions i una xarxa de
centres i professors qualificats– i introduir algunes
propostes de millora. Entre aquestes, va esmentar
una major implicació de
les empreses i que aquestes treballin directament
amb els centres educatius

sense massa intermediaris. Francí, que va valorar
positivament
l’enfocament que el govern de CiU
dóna a l’FP, amb l’impuls
del sistema dual, va fer
una crida perquè els
agents socials i les cambres de comerç generin
una demanada solvent.
L’autor de l’informe va defensar la necessitat de vincular l’FP a la competitivitat i contribuir així a la cohesió social. Tant Armangué com Francí van coincidir que apostar per l’FP és
la millor inversió que es
pot fer per potenciar un
nou model productiu amb
el qual sortir de la crisi. ■

ÀTIC DÚPLEX DE
LUXE A GIRONA
C/ Séquia Monar, 2
(cantonada)

360 m2 +
120 m2 de terrasses

173161-1082931®

Els radiòlegs gironins Joan
Carles Vilanova i Joaquim
Barceló, de la clínica Girona, han estat, un any més,
guardonats en el Congrés
Mundial de Radiologia de
Chicago. El congrés ha pre-

miat un treball que mostra
la nova classificació de
l’OMS dels tumors de parts
toves. El treball l’ha dut a
terme el grup d’investigació de radiologia de la clínica Girona, l’hospital de
Santa Caterina, de Salt, i la
UdG, dirigit pels doctors
Vilanova i Barceló. ■
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