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Jordi Trilla, amb el xef Jean-
Luc Figueras i el seu equip, a
l’inici de la presentació.

ACTIVITATS DE MARÇ A L’AULA APRICUS DE PRODAL
L’aula Apricus de Prodal comença la seva activitat del 2009 amb un mes de març
de presentacions gastronòmiques setmanals.

Amb pràcticament un any i mig de vida, l’Aula Apricus, guardonada amb el distintiu
de Qualitat de la Formació per la Cambra de Girona, es posiciona com un dels
referents en formació i presentacions gastronòmiques a les nostres comarques
gràcies a la seva activitat constant i el seu caràcter dinàmic.

Durant aquest mes de març i com a inici de l’activitat del 2009, l’Apricus ha
organitzat diverses presentacions de productes i tècniques culinàries per tal de
seguir en la tònica de formació, assessorament i suport al client.

El tret de sortida del programa de març es va donar els dies 16 i 17, amb una
presentació de productes de marisc i bacallà a càrrec del xef Jean-Luc Figueras
(una Estrella Michelin). Una presentació que, a part d’assolir una de les màximes
assistències, va generar molt d’interès entre els participants per les novetats en
formats i facilitats de preparació de plats com ara arrossos de llobregant, mariscos
farcits, cremes fredes de marisc, etc.

Les jornades de març de l’Apricus, que són obertes a tots els clients de Prodal així
com a restauradors o empreses del sector gastronòmic interessades en els
productes presentats, continuen els dies 23 i 24 de març, amb una presentació de
brioixeria, pans, gelees i melmelades especials, i els dies 30 i 31, amb una

presentació de
formatges francesos,
postres i salses. A
causa de l’aforament
limitat, és imprescindible
que els interessats
confirmin l’assistència
trucant al 972 239 212.

Durant aquest curs, poc
més de la meitat dels
alumnes de primària (de 6
a 12 anys) dels centres pú-
blics i concertats que hi ha
al territori de la diòcesi de
Girona cursen religió catò-
lica. Concretament són
21.697 nens i nenes, una
xifra que representa un
51% del total de 42.341, és
a dir, un de cada dos. A
l’ESO, els alumnes que
cursen religió catòlica són
un de cada tres (10.372
d’un total de 28.852, un
35,9%). El total d’alum-
nes d’educació infantil,
primària, ESO i batxillerat
és de 105.784, dels quals
37.846 (un 35,77%) fan
religió catòlica.

La pràctica totalitat dels
alumnes de les escoles
cristianes adherides a la
Fundació d’Escoles Cris-
tianes de Catalunya van a
classe de religió, mentre
que als centres públics se-
gueixen aquesta assigna-
tura un 6,29% dels alum-
nes d’infantil, un 39% dels
de primària, un 19,39%
dels d’ESO i un 2,20%
dels de batxillerat.

148 docents de religió
El nombre de professors
de religió catòlica és de 96
a infantil i primària i de 52
a ESO i batxillerat. Atenen
pràcticament tots els cen-
tres. La meitat dels profes-
sors tenen entre 25 i 40
anys i la majoria tenen més
de tres anys d’experiència.

Pere Micaló, delegat

d’ensenyament del Bisbat
de Girona, va destacar ahir
l’esforç que està fent la de-
legació amb vista a la for-
mació dels professors, tant
pel que fa a continguts
com a pedagogia i ús de les
noves tecnologies. Per Na-
dal es va fer un curs, adre-
çat bàsicament a profes-
sors nous, sobre progra-
mació d’aula. N’hi van as-
sistir 25. Al juliol, de l’1 al
7, està previst un altre curs
sobre noves tecnologies i
intel·ligències múltiples.

Repunt a secundària
Micaló va afirmar que el
lleuger augment de l’a-
lumnat que s’ha apuntat a
la classe de religió sobre-
tot a secundària respon,
bàsicament, al fet que «els
pares de famílies proce-
dents de països llatinoa-
mericans normalment
apunten els fills a classe de
religió».

El delegat d’ensenya-

ment també va destacar
que la religió s’ha dignifi-
cat com a assignatura en
les escoles. Segons ell, ha
estat gràcies al treball dels
professors d’aquesta as-
signatura i a la col·labora-
ció dels altres professors
dels centres educatius i de
la direcció. «En la menta-
litat dels professors s’ha
trencat l’esquema que por-
tava a considerar la religió
com una maria, com ara
música i educació física»,
hi va afegir.

L’alumnat que fa religió
catòlica a les escoles gironines

es manté al voltant d’un 36%
El Bisbat ho atribueix a les famílies llatinoamericanes

● A la diòcesi de Girona
actualment hi ha tres semi-
naristes, que són Eduard
de Ribot, que està en l’eta-
pa de pastoral i col·labora
amb la parròquia de Pine-
da de Mar; Josep Para-
colls, que estudia quart
curs al seminari major in-
terdiocesà, a Barcelona, i
els caps de setmana col·la-
bora amb la parròquia de
Caldes de Malavella, i
Eduard Masvidal, que fa el
curs introductori i col·la-
bora ocasionalment a les
parròquies de Blanes.

Dos nois més faran el
curs introductori durant el
curs 2009/10 a Girona. El
Dia del Seminari se cele-
brarà demà, diumenge, i té
per lema Apòstol per voler
de Déu.

LAURA PORTAL / Girona
● Un de cada dos alumnes de primària i
un de cada tres de secundària fan classe de
religió catòlica a les escoles gironines. El
delegat d’ensenyament del Bisbat de Gi-

FAN RELIGIÓ

rona, Pere Micaló, va presentar ahir les
dades del curs actual, de les quals es des-
prèn que hi ha un manteniment de l’alum-
nat que fa religió. La xifra global és d’un
35,77% i la del curs passat era d’un 36%.

Primària
� 21.697 alumnes
� 51% del total

Secundària
� 10.372 alumnes
� 35,9% del total

Total
� 37.846 alumnes
� 35,77% del total

Tres
seminaristes a
la diòcesi

● Girona. La celebració
del 75è aniversari de la
clínica Girona va tenir
ahir un dels actes més
participatius. Es va fer
una festa infantil a la pla-
ça Miquel Santaló (da-
vant la clínica), amb jocs
de màgia i xocolatada.
Un dels pròxims actes de
l’aniversari serà la marxa
popular, el 26 d’abril,
fins als terrenys de For-
nells on es construirà la
nova clínica. / E. PICAS

GIRONA
Festa infantil pels 75
anys de clínica Girona


