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Et Conseilelaboraun programaper
ajudara disminuirl’absentismeescolar

Joan Canongia
renunciaal càrrec
de conseller
comarcal

GAL.LA GARCA
Manresa

at amb ajuntaments de la comar
ca. Aquesta comissiô ha fet fins
El Conseil Comarcal del Bages ara un seguiment permanent de
ha aprovat un programaterrito
la probiemàtica i de la interven
rial de serveis sociais per preve
cid feta, per tal de donar les mdi
nir i’absentisme escolar a la co cacions i suport adients segons
marca. L’objectiu del pla és avan l’evoluciô de l’absentisme j de la
çar en l’abordatge coordinat i situacié social de la comarca:
complementari de i’absentisme
Per a l’elaboraci6 del progra
escolar. Segons el Conseil, «atès ma, la comissiô va posar en mar
l’augment de casos d’absentismne xa dues experiències pilot prèvi
escolar ais municipis de! Bages, es a la comarca, a Sallent j a Car
s’ha cregut necessarieiaborar un dona (sense tenir en compte mu
programa d’intervenciô per em nicipis grans com Manresa, ja
marcar les tasques que s’efectuen, que els més grans de 20.000 habi
oferir unes pautes de trebali ais tants disposen d’uns serveis proprofessionals implicats i avançar pis). En aquest sentit, mentre que
aixi en la coordinaciô i comnple a Sallent es va dur a terme un tre
mentaciô de serveis».
bail més teàric i d’investigaciô, a
El programa, aprovat per una
Cardona s’ha fet un trebali con
nimitat pei darrer pie del Con junt entre totes les entitats que
seil, ha estat elaborat amb el con
estan en contacte amb els infants
sens de tots els regidors de Ser
i adolescents j n’ha resultat un
veis Socials dels ajuntaments de projecte d’intervencié i coordi
la comarca.
naciô «satisfatori», segons el
L’objectiu del programa marc, Conseil.Després d’aquest trebail
que es pretén que cada municipi previ els impulsors del projecte
adapti a les seves necessitats, és han conclôs que «la tascapreven
assegurar i’assistència continua
tiva déna més resultats a llarg terda de l’alumnat ais centres do- mini que nopas lapurament assis
cents.
tencial, sobretot en i’àmbit educa
El protocol base d’actuaci6 ha tiu». A més, el programa també
estat elaborat per una comissiô preveu la intervenciô de tots els
comarcal formada per membres agents socials (Ajuntament, ins
d’Ensenyament j Serveis Sociais peccié educativa, equip psicope
del Conseil Comarcai j consensu dagôgic, familia, alumne...) per a

REDACCIÔIManresa

El socialista Joan Canongia
ha anunciat la seva rentlncia al
càrrec de conseller comarcal al
Conseil del B ages. Canongia,
regidor de Seguretat Ciutada
na de l’Ajuntament de Manre
sa i diputat a la Diputacié de
Barcelona, va presentar dijous
passat la seva carta de rernln
cia al càrrec a l’actual presi
dent del Conseil, el republicà
Agusti Joan Redô.
En aquest escrit, Canongia fa
referència al novè congrés del
PSC que es va celebrar fa pocs
dies, i explica que, «tot i que e!
congrés de! PSC va aprovar que
les incompatibilitats de càrrecs
es regiamentarien en un futur,
penso que l’esperit d’allé que
hem aprovat és que cap regidor
socialista ocupi més de dos càr
recs suprainunicipals».
Canongia assegura que «em
sap molt greu deixar e! Conseil
Comarcal», perô afegeix que
«estic convençut quefaig e! que
és més conseqiîent».
Finalment, el diputat assegu
ra que «els socialistes sabrem
trobar qui em substitueixi j qui
continuïfent, des de!PSC, apor
tacions positives per alfutur de
la nostra comarca».

Institut Liobregat. A Sallent a Cardonas’ha fet una experiènciapilot

la prevenciÔ de I’absentisme es
colar j la coordinacié amb els
centres educatius.
El programa marc elaborat pel
Consell enumera les causes de
I’absentisme, les diferents tipolo
gies, els objectius que cal treba
Ilar i el mare legal, i proposa la

creacié de comissions de zona
per a la prevencié d’aquest pro
blema. També presenta un possi
ble model d’intervenciô i recuil
l’actuacié que cal seguir en cada
ças, amb diferents models que els
centres de la comarca poden
adaptar a les sevespecessitats.
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Et canvide data no treu participaciéal
bail de gitanespopularde ,SantVicenç
D. BRICOLLÉ/Sant
Vicenç

El bail de gitanes a la plaça de l’Ajuntament. Hi havia uns 140 balladors

Una setantena de parelles van
ser les encarregades de fer possi
ble dissabte que, un any més, Sant
Vicenç revisqués a la plaça de
l’Ajuntament el tradicional bali
de gitanes popular. La festa s’ha
via de celebrar l’ll de juny pas
sat, coincidint ambla segona Pas
qua, perô el fet que un dia abans
es produissin els greus aiguats
que van causar estralls al barri de
la Farinera de la poblaciô va fer
que es decidfs ajornar-la en sou
daritat amb els afectats. Final-

-

independència

ment, es va triar la diada de Sant
Joan per fer el bali de gitanes pe
rô, maigrat el canvi de data, el
nombre de dansaires (uns 140)
no va disminuir.
Els bailadors van sortir ert cer
cavila des de l’església, acompa
nyats pels gegants de Sant Vi
cenç, fins arribar a la plaça de
l’Ajuntament. El passeig d’entra
da de la colla d’antics dansaires i
el posterior galop de la resta de,
grups va portar tots els balladors
a dins la plaça. Abans de desen
volupar les diferents peces que

componen el bail, es va fer el sor
teig per triar entre les dansaires
la nûvia de les gitanes, càrrec que
va recaure a Marta Malo, de la
Colla de Geganters. Tot seguit es
va iniciar el bail, la mdsica del
qual enguany va tornar a ser in
terpretada en directe per una co
bla, la Tres Turons de Bellpuig.
En acabat, es va convidar els ba
lladors i el pdblic assistent a fer el
galop final. La festa es va cloure
amb el vals de Castellet, el ball
dels gegants de Sant Vicenç, que
també van ballar els dansaires.
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LA FUNDACIÔ INDEPENDÈNCIA I PROGRÉS
CONCEDEIX ELSEUPRIMERPREMI

ESTELADA
AL SR.LLUISM.XIRINACS
Per la sevaIlargalluftaen favor de lesIlibertatsî delsPaios Catalans.
Se us convidaa l’actedentregade la placacommemorativaque tindrà lloc avui,dimartsdia 27 de juny dél 20c50,
a les8 del vesprea la casaLLUVIÀ,cl ArquitecteOms,ném.3,de Manresa,

US HI ESPEREM.

