
A favor de la igualtat

La Frontissa va reclamar, diumenge, millores socials per a les dones yol

 Es renova el compromís en el Dia de la Dona

// REDACCIÓ

Dafnis Balduz va llegir, 
divendres passat, 6 de març, 
el manifest amb què l’Ajunta-
ment reiterava els 30 anys de 
compromís per fer de la igualtat 
una realitat quotidiana. Diver-
sos regidors i ciutadans van 
ser a la plaça de la Vila per 
sumar-se a la commemora-
ció del Dia Internacional de 
la Dona.

El manifest, elaborat per 
la Diputació de Barcelona, re-
corda els avenços en matèria 

d’igualtat, però demana el 
compromís de tota la socie-
tat per desterrar la violència, 
fer visibles les aportacions 
de les dones en el camp de la 
cultura i el saber, per tenir 
en compte les necessitats fe-
menines en salut i educació o 
per promoure la participació 
femenina en els llocs de res-
ponsabilitat.

La plaça de la Vila també 
va acollir, diumenge, la con-
centració de l’associació de 
dones La Frontissa, aquest 

cop el mateix dia 8 de març. 
L’associació demana me-
sures socials per a la igual-
tat encara pendents, com 
l’equivalència de sous o de 
les pensions de viudetat. Al-
tres activitats organitzades al 
cap de setmana subratllaven 
el paper de la dona tant en el 
món de la cultura i la creació 
com de l’empresa.

A les empresàries s’adre-
ça també el Networking: Tens 
5 minuts?, una trobada d’inte-
relació empresarial en la qual 

cinc empreses disposaran de 
cinc minuts per presentar els 
seus productes i serveis. Ho 
organitzen les Dones d’Em-
presa de l’ADEG, a la seva seu 
social dijous vinent, a partir 
d’un quarts de quatre de la 
tarda. 

A més, avui divendres al 
centre cívic de Sant Joan es 
lliuren els premis a l’11è con-
curs de fotografia Dones fent 
món, i s’inaugura l’exposició 
amb les fotos presentades, 
oberta fins al 27 de març.

Oberta la inscripció a l’EMAID

Una de les aules de l’Escola Municipal d’Art fèlix

// REDACCIÓ

L’Escola d’Art (EMAID)ha 
encetat el procés de matri-
culació per al curs 2009/10. 
Fins al dia 23 hi ha temps per 
inscriure’s per fer les proves 
d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà i superior. 

Les proves d’accés són ne-
cessàries per accedir als cicles. 
Per al grau mitjà, cal haver su-
perat l’ESO o estudis equiva-
lents per als ensenyaments, i 
superar la prova d’accés espe-
cífica. Si no es tenen aquests 
estudis, però sí 17 anys, es 
pot accedir als cursos fent la 
prova en les parts comuna i 
específica. Semblantment, 
per als cicles de grau superior, 
cal disposar del títol de Batxi-
llerat o equivalent i superar 
la part específica de la prova 
d’accés. Els majors de 19 anys 
poden presentar-se a la prova 
sense aquesta titulació, per 
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L’ONG Cooperavida 
es presenta demà

// REDACCIÓ

Cooperavida és una ONG 
per a la cooperació internaci-
onal per al desenvolupament 
que demà dissabte es presen-
ta al centre cívic de la Geltrú. 
L’acte, a les sis de la tarda, ser-
virà per parlar del projecte 
amb què treballa ara, l’orfe-
nat DCH del Nepal.

Marc Calvet és viatger i, 
després de col·laborar amb 
altres organitzacions, ha es-
tat un dels impulsors de Coo-
peravida, una entitat portada 
per gent de Vilanova. El pro-
jecte va néixer el 2007, però 
es presenta ara quan s’ha es-
collit un projecte concret per 

presentar-se. Ell va entrar en 
contacte amb l’orfenat DCH 
fa tres anys. Hi viuen 19 nens 
i nenes (en situació precà-
ria, perquè l’orfenat està 
de lloguer, amb el risc que 
s’acabi, diu Calvet). L’objectiu 
és aconseguir fons per adqui-
rir un terreny i construir una 
casa que permeti a l’orfenat 
destinar els diners del lloguer 
a acollir més infants, cosa 
que és una urgència per-
què al Nepal hi ha molts 
nens al carrer. Al centre 
cívic demà també s’inaugu-
ra una exposició fotogràfica 
sobre l’orfenat DCH que s’hi 
podrà veure tot el març.

L’Arjau obre portes 
aquest diumenge

// REDACCIÓ

El CEIP L’Arjau celebra 
diumenge la jornada L’Arjau 
verd i net, una matinal orga-
nitzada conjuntament per 
l’escola i l’Apma, de deu del 
matí a una del migdia. Apro-
fitant la festa, l’escola de Mar 
aprofita tradicionalment per 
fer la seva jornada de portes 
obertes als pares interessats 
en inscriure-hi els seus fills el 
curs vinent.

Cap a les deu del matí co-

mençaran els tallers, entre 
d’altres, un de reciclatge de 
capses tetrabrick, per a la ca-
nalla. A quarts d’onze es farà 
un joc de pista mentre conti-
nuen els tallers i, a les dotze, 
hi haurà l’actuació de Jordi, 
un músic animador que ja ha 
participat a la jornada altres 
anys. Mentrestant, els mes-
tres de l’escola ensenyaran 
l’escola i explicaran el seu 
funcionament a les famílies 
que la visitin. 

provar de superar també la 
part comuna. 

Tant els alumnes que fan 
quart d’ESO com els que fan 
segon de Batxillerat, i que, per 
tant, no tenen les notes finals, 
poden presentar-se a les pro-
ves i acreditar amb posteriori-
tat la titulació acadèmica que 
obtinguin.

L’Escola d’Art continua 
oferint per al curs vinent el 
cicle de grau mitjà d’Autoedi-
ció, i els superiors de Gràfica 
Publicitària, Projectes i Di-
recció d’Obres i Decoració i 
d’Estilisme d’Indumentària. 
Aquest any, a més, oferta un 
cicle superior de la família de 
la Il·lustració, que a Vilanova 
es dedicarà al Disseny de Vi-
deojocs i Entorns Virtuals. 
Tot i que la Generalitat no ha 
confirmat que es podrà im-
partir, les expectatives són 
bones. 


