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La setmana de les cultures cohesiona
els alumnes de l’escola Pous i Pagès
Diversos actors com les mares, la Fundació Suara o l’Ajuntament es bolquen en aquest projecte
ANDREA BOLCATO

BORJA BALSERA FIGUERES

L’Escola Josep Pous i Pagès de
Figueres va realitzar, per segon
any, un projecte titulat la setmana
de les cultures, del qual van participar la totalitat dels nens de l’escola, uns  alumnes. Aquesta
iniciativa vol que els nens coneguin totes les cultures que conviuen al centre escolar: la gitana,
la musulmana i la catalana. Si bé
l’any passat l’activitat es va fer
coincidint amb la festa del poblegitano, el mes d’abril, enguany els
responsables del centre l’han volgut potenciar dedicant tota una
setmana d’aquest mes de juny.
Per fer possible aquest projecte,
a banda de la implicació del professorat, va ser clau la dedicació de
la coordinadora del projecte de dinamització de famílies de la fundació Suara, que va gestionar els
tallers amb les mares dels alumnes del centre, que també es van
comprometre amb la iniciativa.
Una vintena de mares van fer possible alguns dels tallers, com per
exemple el taller de te i d’escriptura i decoració, de les mares mar-

La Societat
Astronòmica de
Figueres inaugura
nova seu a La Cate

Alumnes de l’escola participant de la setmana de les cultures.

roquines, o un teatre.
També han tingut un paper important els membres de la mateixa
comunitat gitana; el Consell de
Savis va realitzar una activitat amb
els alumnes de cicle superior i els

integrants de la Brigada de bones
pràctiques –que impulsa l’Ajuntament de Figueres– els van fer una
xerrada.
El director de l’Escola Josep
Pous i Pagès, Sergi Casademont,

explica que els objectius d’aquesta
activitat són millorar la convivència entre els alumnes, però també
entre els pares i les mares.
Els més petits, d’educació infantil, van realitzar tallers de fang,
henna, percussió i moda magribina. Els nens es van preparar un esmorzar de pa amb tomata que, en
acabat, es van menjar tots junts.
Els alumnes de cicle inicial van fer
una activitat amb les mares marroquines d’escriptura i decoració
i el dijous el van dedicar als balls
populars catalans. El divendres
van realitzar un taller per conèixer
paraules caló.
La setmana de les cultures vol
fer que els joves aprenguin les particularitats de la cultura dels companys; els alumnes de cicle mitjà
van poder escoltar músiques de
diferents cultures i els de cicle superior van fer una cercavila amb
capgrossos i gralles.Tots junts van
acabar la setmana de les cultures
amb un final de festa amb els
Planters de ConArte, la contacontes Marina Gil i dos artistes del barri: en Big Sultan i en Lolailo.
XEC EMPORDÀ

ARQUITECTES

El COAC renova la
junta de l’entitat
REDACCIÓ FIGUERES

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha renovat la seva
junta. Mercè Oriol Hilari estarà al
capdavant de la seu de l’Alt Empordà per donar servei als arquitectes i dinamitzar les activitats de
l’entitat. L’arquitecte Marc Riera i
Guix és el nou president de la Demarcació de Girona del COAC,
després que s’hagi fet el traspàs de
poders i càrrecs entre els integrants de la junta sortint i l’entrant.
ATENCIÓ CIUTADANA

L’OMAC posa en marxa
l’horari d’estiu
REDACCIÓ FIGUERES

L’Oficina Municipal d’Atenció
al Ciutadà (OMAC) de Figueres
canvia el seu horari. Fins al dia 
de setembre atendran els usuaris
de dilluns a divendres de / de 
del matí i fins a les  del migdia.
L’OMAC també ofereix un sistema
de cita prèvia per reservar una
hora dins l’horari establert.
Aquesta gestió es pot fer de manera telemàtica a través del portal
municipal: http://ncites.figueres.org
HORARI

La piscina exterior
obre temporada
REDACCIÓ FIGUERES

La piscina municipal descoberta obre les seves portes inaugurant
la temporada. De dilluns a diumenge la piscina exterior obrirà de
 del matí a  del vespre. La climatitzada de dilluns a divendres
de  a h, dissabtes de  a h i
diumenges de  a h. Aquest
serà l’horari fins al  de setembre.

REDACCIÓ FIGUERES

La Societat Astronòmica de Figueres inaugura, aquest divendres,  de juny, la seva nova seu,
a l’edifici de La Cate. Amb motiu
de la celebració, s’han organitzat
una sèrie d’actes, que comencen
a les  de la tarda i s’allargaran fins
a les  de la nit. Tothom qui ho
vulgui està convidat a veure les
instal·lacions. Destacar la conferència, a / de  del vespre, a càrrec de Juan Carlos Casado titulada El gran eclipsi americà, i una
bservació amb telescopi de la Lluna i Jupiter davant de La Cate, a les
.. Al vestíbul, es poden veure
astrofotografies de José Jiménez.

Breus

El comerç en positiu L’experiència en primera persona de Manel Rodríguez
 El nou Esmorzar Empresarial de la XEC (Xarxa d’Emprenedores Competents) ha aportat la visió en colors de l’activitat
comercial en una ciutat com Figueres, de la mà de l’economista, botiguer i articulista del SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ Manel
Rodríguez Plana. L’esforç i la tenacitat, units a la innovació i la complicitat, són algunes de les claus d’èxit que va mostrar
el ponent, oferint en tot moment una visió de Figueres en positiu. L’esmorzar es va celebrar a l’Hotel Pirineus.

Convoquen dues places
d’agent de la Guàrdia Urbana
L’Ajuntament de Figueres ha
obert la convocatòria de proves d’oposició lliure- per a la selecció
de dues places d’agent de la Guàrdia Urbana. El termini de presentació d’instàncies finalitza el proper dia  de juliol.

