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■ El projecte intergeneracional
de Càritas Diocesana de Girona
que porta estudiants de Secundà-
ria a residències per a gent gran ha
implicat, aquest any, . giro-
nins, entre  persones grans i
 joves. Aquest curs,  centres
educatius han participat en el
projecte «Apadrinar un avi», que
es realitza a vint municipis on Cà-
ritas està present. 

«Apadrinar un avi» s’emmarca
en el Programa Gent Gran de l’en-
titat humanitària del Bisbat i té
com a objectiu combatre la soli-
tud de les persones grans, posant-
les en contacte amb voluntaris jo-
ves que, cada setmana, els visiten
als geriàtrics. L’activitat es desen-
volupa durant el curs escolar i,
aquest, ha comptat amb la col·la-
boració de  alumnes volunta-
ris dels últims cursos d’Educació
Secundària Obligatòria (ESO), de
Batxillerat, de Formació Profes-
sional o que ja estan a la Univer-
sitat. Habitualment, aquests joves
viuen a les poblacions on hi ha els
centres per a gent gran. Per dur a
terme el projecte, Càritas compta

amb  persones contractades, 
voluntaris de suport,  tècnics re-
ferents de les residències, els 
centres educatius i el finança-
ment de la Fundació Onix. 

Al llarg de maig i juny, el pro-
jecte celebra el final de curs arreu
del territori, tal com es va fer di-
vendres al Teatre de l’Escola Ma-
ristes de Girona. Més de  per-
sones van assistir a l’acte, conduït
per l’actriu Cristina Cervià, al qual
van assitir la directora de Càritas
Diocesana, Dolors Puigdevall, i la
presidenta de Càritas interparro-
quial de Girona, Pilar Puigvert. La
festa va comptar amb l’actuació
dels  Gats de Palau, el cantant
d’havaneres Joan Masaller, el con-

junt de corda Stringjunts de l’Es-
cola Municipal de Música de Gi-
rona i d’alumnes de t d’ESO dels
Maristes, que van ballar per als as-

sistents. Durant la celebració es
van presentar experiències inter-
generacionals fetes a les residèn-
cies Creu de Palau i Can Regàs. 

Càritas posa en contacte 536 persones
grans amb 608 estudiants voluntaris
El projecte intergeneracional
«Apadrina un avi» tanca 
curs arribant a 20 municipis
i implicant 54 centres gironins 

Joves i gent gran, en la festa de final de curs celebrada a Girona. CÀRITAS

DdG BANYOLES

■ L’Ajuntament de Banyoles va
presentar ahir el programa Reem-
presa, de la Diputació de Girona,
que posa en contacte empresaris
que volen vendre el seu negoci
amb emprenedors disposats a
comprar-lo. Reempresa és un
projecte que s’està implementant
a les comarques de Girona fruit
d’un conveni de col·laboració en-
tre la Diputació i la patronal Ce-

cot. El servei, ubicat al Banyoles
Espai Empresa al barri de la Vila
Olímpica de Banyoles, s’oferirà a
tot el Pla de l’Estany i s’han format
tècnics especialitzats.

L’acord d’ahir vol sumar esfor-
ços, oferir informació i recursos
per consolidar i augmentar el ren-
diment d’un model de creixement
empresarial per evitar el tanca-
ment del màxim nombre possible
d’empreses.

Banyoles ofereix un servei per
evitar el tancament d’empreses

L ’escola Malagrida d’Olot,
l’institut-escola Fran-
cesc Cambó de Verges i
el centre escolar Empor-

dà de Roses s’han embarcat en un
procés de transformació del siste-
ma educatiu que s’allargarà tres
cursos sota el paraigües d’Escola
Nova . Aquest és un projecte de
la Fundació Jaume Bofill, el Cen-
tre Unesco de Catalunya, la Uni-
versitat Oberta de Catalunya
(UOC) i EduCaixa que pretén in-
fluir en institucions com el Depar-
tament d’Ensenyament perquè,
un cop hagin completat la feina,

utilitzi els avenços que assoleixin
per generalitzar les accions de
transformació fetes als centres.      

Per treballar en aquest sentit,
Escola  ha seleccionat una mos-
tra representativa de  centres a
partir de  que hi aspiraven a tot
Catalunya; i a les comarques giro-
nines, de  escoles i instituts, les
tres esmentades són les que han
aconseguit formar part del nucli
central del programa. Aquest, se-
gons expliquen els seus promo-
tors, s’ha proposat crear «un eco-
sistema de centres educatius que
treballin conjuntament» i generin
un coneixement «que faci possi-
ble la transformació del conjunt
del sistema».     

Pel que fa als instituts i les esco-
les implicades, aclareixen que
«han volgut passar per un procés
intensiu i controlat de canvi»,
marcat per l’aprenentatge col·la-
boratiu. D’aquesta manera, re-
marquen que es desenvoluparà i
es testarà «un protocol de trans-
formació sistemàtica de centres
educatius cap al marc d’escola
avançada». La seva elecció –que
inclou l’escola Malagrida, l’insti-
tut-escola de Verges i el Centre Es-
colar Empordà– s’ha fet en base
als percentatges recollits en la in-
formació del sistema educatiu ca-
talà sobre distribució geogràfica,
perfil socioeconòmic i grau de
complexitat. Així com també s’ha

buscat la proporcionalitat entre
les etapes de Primària i Secundà-
ria i els diferents tipus de centres,
públics, privats i concertats.  

En el cas del Centre Escolar
Empordà, l’Editorial Teide va des-
tacar que, des d’aquest curs, uti-
litza una solució pedagògica idea-
da per la seva empresa que per-
met «l’aprenentatge per projectes
integrals a les aules». Per la seva
banda, l’escola d’Olot afirma que
vol oferir una educació centrada
en les necessitats del seu alumnat,
«amb la intenció de refundar el
centre –tal com expliquen al seu
web– a través de tots els replante-
jament pedagògics, metodolò-
gics, organitzatius, logístics o ma-
terials» que estiguin al seu abast.

Xarxes locals d’aprenentatge
En paral·lel, els  centres res-
tants – de gironins– que a prin-
cipi de curs es van admetre a Es-
cola Nova  s’han organitzat en
 xarxes locals d’aprenentatge
col·laboratiu. Cadascuna d’elles
està formada per grups de  a 
escoles, amb projectes, etapes
educatives i formes de titularitat
diferents; que aquí es concreten
en  l’àrea de Girona, l’Empordà, la
Selva i el Pla de l’Estany-Garrot-
xa-Ripollès. Els promotors del
projecte destaquen la col·labora-
ció dels ajuntaments i dels Serveis
Territorials del Departament
d’Ensenyament en la constitució
d’aquestes xarxes.  

Innovació educativa. El programa Escola Nova 21 ha seleccionat 30 centres de 456 aspirants a tot Catalunya per
participar en un projecte col·laboratiu que té com a objectiu transformar el sistema. La seva pretensió és que En-
senyament generalitzi els avenços que assoleixin al final del projecte. A Girona, hi han entrat 3 de les 40 escoles i
instituts que hi aspiraven. La resta participa en una xarxa territorial que també treballa per «una escola avançada»

Escoles i instituts amb l’objectiu 
de transformar el sistema educatiu

Pili Turon GIRONA

El Centre Escolar Empordà de Roses, l’escola Malagrida d’Olot i l’institut-escola de Verges entren
en un projecte innovador català El programa s’allargarà tres cursos i vol influir en Ensenyament

La CLaU
EXPECTATIVES SUPERADES
Adhesió d’escoles «com-
promeses amb el canvi»
 La resposta a la crida a par-
ticipar en una «aliança per
una escola avançada» va su-
perar les expectatives. L’objec-
tiu era partir de 200 centres
«compromesos amb el canvi»,
però el nombre de peticions
va augmentar la xifra a 456.

Càritas Diocesana de Girona


