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Local Girona-Gironès

n El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC) va presentar ahir 
a Girona la seva nova aplicació 
que permet apropar l’arquitectu-
ra a la ciutadania. L’«app» té l’ob-
jectiu de facilitar les gestions amb 
el Col·legi i difondre la cultura ca-
talana a través de la geolocalitza-
ció de més de 2.000 edificis arqui-

tectònicament rellevants. 
«El Col·legi ha fet una gran 

aposta per la digitalització», re-
marcava la degana de l’entitat, As-
sumpció Puig. «L’aplicació està 
pensada per donar un servei pro-
fessional a l’arquitecte”, afegia. 
L’«app» permet seguir l’actualitat, 
accedi r als butlletins i agilitzar els 
tràmits amb el Col·legi.  

«No volíem que fos només una 
eina de treball», subratllava Puig. 
L’aplicació integra la informació 
de la pàgina web arquitecturaca-
talana.cat, que ofereix un mapa 
amb un recull d’edificis destacats 
del territori. L’usuari pot geoloca-

litzar-los, obtenir-ne informació 
i seguir els itineraris proposats. 
«La difusió de l’arquitectura cata-
lana és fonamental», concloïa la 
degana. «És una aplicació senzi-
lla i intuïtiva», emfatitzava la di-
rectora d’Estratègia Digital del 
COAC, Isabel Bellot. 

En l’acte també hi van partici-
par el president del COAC Giro-
na, Marc Riera, i els desenvolupa-
dors d’arquitecturacatalana.cat, 
Aureli Mora i Omar Ornaque. Per 
acabar, l’entitat va oferir una de-
mostració del funcionament de 
l’aplicació amb una ruta pel Bar-
ri Vell.  

El Col·legi d’Arquitectes presenta  
a Girona la seva nova aplicació 

DdG. GIRONA

u L’«app» agilitza els tràmits 
amb l’entitat i permet 
geolocalitzar edificis i 
obtenir-ne informació 

u ALBERT PERACAULA, CATORZE ANYS AL CÀRREC. La primera tinent 

d’alcalde, Anna Iglesias, serà la nova alcaldessa de Madremanya. El relleu 

es va fer efectiu dimarts passat al vespre en un ple extraordinari. Els dos 

formen part de la llista Independents per Madremanya - Acord Municipal 

(IpM-AM), que agrupa tots els set regidors del municipi.

Relleu a l’alcaldia de Madremanya
AJUNTAMENT DE MADREMANYA

n La setmana vinent es faran pú-
bliques les notes de tall per entrar 
a les carreres de les diferents uni-
versitats i, més que probablement, 
ningú es podrà mirar aquest llistat 
amb l’aval de tenir una nota més 
alta que el 13,981 de la gironina 
Neus Fanals. Ni tan sols els estudi-
ants, com Eloi Sabater de l’Institut 
La Bisbal, que van treure les mi-
llors notes de Catalunya a la Selec-
tivitat (9,90) unes provés d’accés a 
la universitat on Fanals només va 
haver de fer els exàmens  de les as-
signatures específiques després 
d’haver estudiat el Batxibac, la mo-
dalitat conjunta del batxillerat 
francès i l’espanyol, a l’institut 
Montilivi de Girona. Així, per arri-
bar aquest 13,981 (sobre un mà-
xim de 14), el passat mes de maig 
aquesta jove gironina amant de la 
lectura i la dansa contemporània 
es va examinar de les proves exter-
nes    (per obtenir el diploma del 
Baccalauréat) que fan totes els 
alumnes de Batxibac  -Història de 
França i d’Espanya, Llengua i Lite-
ratura franceses i un examen oral 
de francès- i , unes setmanes més 
tard, va fer les assignatures especí-
fiques de la Selectivitat (en el seu 
cas Biologia, Física i Química per-
què són les tres que ponderen per 
fer medicina).  

I, per sorpresa seva perquè «sa-
bia que m’havien anat bé, però 
m’esperava un nou, o un nou i 
mig...», Neus Fanals va treure un 10 
a les proves franceses per validar el 
Baccalauréat. Faltaven els tres exà-
mens de la selectivitat catalana 
que per la ponderació li podrien 
haver fet baixar bastant la mitjana, 
però va treure tres «10» a Biologia, 
a Física i a Química. Un 10 a les pro-
ves franceses, un 10 a les específi-
ques de la selectivitat que, sumats 
al 9,96 del seu expedient de batxi-
llerat, fan aquest espectacular 
13,981 que, per a una estudiant bri-
llant i amb facilitat pels idiomes 
(també té un bon nivell amb an-

glès), podrien fer pensar que el seu 
futur serà una universitat estran-
gera. Doncs qui es pensi que Neus 
Fanals vol anar a estudiar a París, 
s’equivoca. «Des de petita sempre 
he volgut fer medicina i, després 
d’anar a diferents portes obertes, el 
mètode de la UdG d’aprenentatge 
per resolució de problemes em va 
enamorar», assegura Neus Fanals 
que, amb un 13,981, no haurà d’es-
tar molt nerviosa quan la setmana 
vinent miri quina és la nota de tall 
de medicina a la Universitat de Gi-

rona. 
Amb el sistema híbrid, combi-

nant les classes presencials amb 
les virtuals, i «en el meu cas tres 
confinaments per positius de com-
panys de classes», Neus Fanals ha 
tingut un batxillerat complicat per 
la pandèmia, com tots els seus 
companys de generació, però tot i 
la complicació extra no es pene-
deix gens de la seva decisió de fer 
la modalitat de la doble titulació 
francesa i espanyola. «Jo sí que ho 
recomanaria, però has d’assumir 

que s’ha de treballar molt», expli-
ca aquesta futura estudiant de me-
dicina que, un cop acabat l’ESO, va 
assumir el repte del Batxibac per-
què «tinc clar que vull estudiar me-
dicina, però també m’agrada la li-
teratura, llegir, la història... Vaig 
veure que, quan sigui gran, m’es-
pecialitzaré en medicina i volia 
aprofitar aquests dos anys per 
aprendre altres coses». I així, amb 
l’ajuda de professors «molt bons» i 
amb el suport dels «companys de 
classe i de la meva família» ha 

aconseguit unes notes espectacu-
lars en una promoció de Batxibac 
de Montilivi que, com apunta el di-
rector del centre Rubén Pino,  «era 
excepcional, dels 11 alumnes que 
han fet Batxibac, sis han acabat 
amb una nota per sobre del 9».   

L’opció del Batxibac demana un 
esforç extra als estudiants i si es vol 
fer medicina, com Neus Fanals, 
encara una mica més perquè ne-
cessitava fer tres específiques (Bi-
ologia, Física i Química) quan en 
el programa del doble batxillerat 
només n’hi entren dues. «He fet Bi-
ologia per l’Institut Obert de Cata-
lunya, i això també m’ha tret 
temps», diu, amb un mig somriu-
re, que deixa ben clar que les difi-
cultats no han estat un obstacle per 
a una futura metge que té molt clar 
el que vol: «Des de ben petita que 
he volgut fer medicina i, en els úl-
tims anys, també he fet un volun-
tariat amb els malalts de l’hospita-
litat de Lourdes, acompanyant-los 
en els viatges, i veure aquesta pro-
ximitat dels metges amb els ma-
lalts encara me’n fa està més con-
vençuda». 

Encara no sap  cap a quina 
branca de la medicina s’acabarà 
decantant -«vaig fer el programa 
Bojos per la Medicina amb la Fun-
dació de La Pedrera i em van agra-
dar totes les especialitats, totes les 
que vam fer...»-, però Neus Fanals 
sí que recordarà sempre el que ha 
après aquests dos darrers anys a 
l’institut Montilivi: «Fer el Batxibac 
ha estat una gran experiència, hem 
llegit molts llibres, molta literatu-
ra francesa i això crec que se’m 
quedarà per sempre». 

Fanals, en una de les aules de l’institut Montilivi, on ha estudiat el Batxibac. MARC MARTÍ 

«Jo recomanaria fer el 
Batxibac, s’ha de ser 
conscient que es 
treballa molt però m’ha 
encantat», diu Fanals
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«Des de ben petita que vull 
fer Medicina i el mètode  
de la UdG m’ha enamorat»
u Neus Fanals té una nota de 13,981 després de fer el Batxibac a l’institut 
Montilivi i treure un 10 al Baccalauréat i a les específiques de la Selectivitat


