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Unabastidacontra
elfracàsescolaralRaval
Els Mossos d’Esquadra van fer fora els estudiants d’Educació i
van acabar blindant la conselleria ■ RUTH MARIGOT

Tancada d’alumnes
de secundària a la
seu d’Educació
| Els Mossos van
desallotjar la trentena
d’estudiants contraris
a Bolonya i la LEC
Redacció
BARCELONA

Una manifestació protagonitzada per un centenar
d’estudiants de secundària
en contra del procés de Bolonya i la llei d’educació de
Catalunya (LEC) va acabar
ahir al migdia a Barcelona
amb l’ocupació de la seu de
la conselleria d’Educació.
La protesta, que es va iniciar a la plaça Universitat, va
acabar a les portes de l’edifici central del departament, a la Via Augusta, on
una trentena d’estudiants
van poder entrar sense
problemes, accedir fins a la
cinquena planta i plantarse davant del gabinet del
conseller Ernest Maragall.
A primera hora de la
tarda, un ampli desplegament d’agents dels Mossos
d’Esquadra va procedir a
desallotjar els alumnes tan-

cats, una actuació en què
es va viure algun moment
de tensió però que va concloure sense incidents ni
detencions. Prèviament,
una mediadora del departament d’Interior havia
proposat als estudiants
una negociació que va ser
rebutjada pel col·lectiu.
Desenes d’estudiants de
secundària s’han sumat les
últimes setmanes al moviment anti-Bolonya promogut per moviments universitaris contraris a la reforma amb tancades en
alguns instituts.
També ahir els sindicats
de mestres de l’escola pública van reprendre les
mobilitzacions contra la
LEC amb concentracions
davant d’ajuntaments i
serveis territorials de la
conselleria d’Educació. Els
representants sindicals,
convocats per USTECSTEs, CCOO, UGT, ASPEPC-SPS i CGT, van reiterar la voluntat de convocar una nova vaga al juny
contra la política educativa de Maragall. ■

SERVI-SECO, S.A.

EDICTE

Junta General Ordinària
d'Accionistes

El Ple, en sessió celebrada el
dia 9 de març de 2009, va
prendre en consideració la
memòria elaborada per la
Comissió d’estudi constituïda
a aquest, que justifica la conveniència i oportunitat, així
com la concurrència de l’interès públic, en la creació d’una
societat d’economia mixta
per a l’exercici de l’activitat
econòmica consistent en el
desenvolupament d’un parc
científic i tecnològic a Vic.
Amb el present edicte es
posa en coneixement del
públic en general aquesta
memòria, a fi i efecte que en
el termini de TRENTA (30)
dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la data de
l’última publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la
Província o en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, hom pugui formular les
al·legacions que consideri
adients.
Per a la consulta de la
documentació que integra
aquesta memòria cal adreçar-se a l’Oficina de Contractació de l’Ajuntament de
Vic, plaça Don Miquel de
Clariana, 5.
Vic, 28 d’abril de 2009
La Secretària
Marta Felip Torres

Es convoca els senyors accionistes per a la celebració de la
Junta General Ordinària, que tindrà lloc, en primera convocatòria, el dia 22 de juny de 2009, a
les 19.00 hores, al domicili social
de la societat situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), carrer
Can Mitjans, Nau 29, del Polígon
Industrial Polizur i, si escau, en
segona convocatòria, l'endemà,
al mateix lloc i a la mateixa hora,
amb el següent ORDRE DEL DIA:
1. Examen i aprovació, si
escau, dels comptes anuals de
l'exercici 2008 (Balanç, Compte
de Pèrdues i Guanys, Estat de
canvis en el patrimoni net i
Memòria), així com la proposta
d'aplicació de resultats i la gestió de l'Administrador.
2. Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la
Junta.
En compliment del que disposa
l'article 212 de la Llei de Societats Anònimes, es posa en coneixement dels accionistes que els
documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta
es troben a la disposició dels
accionistes al domicili social, i
que els poden obtenir de la
Societat de forma immediata i
gratuïta.
Cerdanyola del Vallès, 27 d'abril
de 2009. L'Administrador únic,
Sr. Roman Prado Costa

INTEGRACIÓ · L’escola Cintra, premiada pel seu treball amb alumnes
en risc d’exclusió ÈXIT · L’acció tutorial es fa dins i fora del centre

Els adolescents treballen el currículum en grups reduïts, de només 6 alumnes per aula ■ JOSEP LOSADA

Carol Biosca
BARCELONA

C

intra és un terme utilitzat
en l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria que defineix la bastida que sosté
un arc en construcció,
fins que s’hi posa la clau o la pedra
central. Quan l’arc ja se sosté per ell
mateix, la cintra es retira. Prenent
aquesta paraula com a metàfora de
construcció personal, nou congregacions religioses de Ciutat Vella
van engegar fa 13 anys l’associació
Cintra amb l’objectiu de “recuperar” adolescents del Raval fills del
fracàs escolar que deambulaven
pels carrers del barri.
Cintra, l’escola que ahir va rebre
el segon premi Ensenyament de la
Fundació Cercle d’Economia, dotat
amb 15.000 euros (el primer premi

va ser atorgat al Centre Integrat Jacint Verdaguer de Sant Sadurní
d’Anoia), és hereva d’aquesta filosofia. Es tracta d’un centre concertat
que treballa amb alumnes d’ESO
(12-16 anys) que no han trobat un
lloc en el sistema educatiu “oficial”,
i que estan “en una situació d’alt
risc d’exclusió social, la majoria dels
quals vénen rebotats d’altres centres del barri, sobretot públics”, explica la cap d’estudis de l’escola,
Maria Checa. Molts d’aquests alumnes provenen de famílies desestructurades i presenten desequilibris
afectius, psicològics i conductuals, a
banda dels educatius.
Un dels pilars bàsics de l’èxit del
projecte és l’acció tutorial, l’acompanyament que es fa dels alumnes
més enllà de les parets de l’escola,
amb el suport d’una xarxa de pares
voluntaris que sovint substitueixen

GAESCOQUANT, FI
(Fons Absorbent)
GAESCO CREIXEMENT INVERSIONS, SICAV, S.A.
(Societat Absorbida)

el paper de les famílies. L’altra peça
fonamental és la combinació d’un
currículum adaptat que es treballa
en petits grups durant els matins
(hi ha sis alumnes per classe), amb
la realització de tallers, a les tardes i
dins el mateix horari escolar, orientats a la inserció laboral.
Lampisteria, fusteria, construcció, mecànica de motos, reparació
de bicicletes, perruqueria, ceràmica, hoteleria, cuina, multimèdia i informàtica són algunes de les propostes que obren les portes al mercat
laboral. L’escola en fa també un seguiment un cop acabada l’escolarització obligatòria. En molts casos,
aquest seguiment continua en moltes altres facetes de la vida. Fa uns
dies, dues mares de l’associació que
van ser tutores d’una exalumna la
van anar a veure amb motiu del naixement d’un fill. ■

FONRADAR INTERNACIONAL, FI
(Fons Absorbent)
DESEMBRE NORANTA-NOU, SICAV, S.A.
(Societat Absorbida)

Anunci de Fusió

Anunci de Fusió

En compliment d’allò que disposa la normativa vigent d'Institucions d'Inversió
Col·lectiva, es fa públic per a coneixement general que
– Gvc Gaesco Gestión, S.A. SGIIC (amb anterioritat denominada Gaesco
Gestión, S.A. SGIIC), en la seva qualitat de societat gestora d'ambdues IIC, i
Caixa d’Estalvis de Girona, en la seva qualitat de dipositària d'ambdues IIC, van
adoptar amb data 28 de març de 2008 i 30 de juny de 2008, respectivament,
els acords de fusió per absorció de Gaesco Creixement Inversions Sicav S.A.
(societat absorbida) per Gaescoquant, FI (fons absorbent),
– la Junta General d'Accionistes de la Sicav Gaesco Creixement Inversions
Sicav, S.A., de data 13 de novembre de 2008, va adoptar l'acord de fusió per
absorció de Gaesco Creixement Inversions Sicav S.A. (Societat absorbida) per
Gaescoquant, FI (fons absorbent).
La fusió ha estat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors
amb data 17 d'abril de 2009, i suposarà, conforme a allò que disposa el projecte de fusió, l'absorció de la Societat pel fons, amb dissolució i sense liquidació
de la Societat absorbida, mitjançant la transmissió en bloc de tots els seus
actius i passius al fons absorbent, i aquest succeeix a títol universal en tots els
drets i obligacions la societat absorbida.
De conformitat amb la legislació vigent, i en no existir comissions de reemborsament, els partícips podran optar en el termini d'un mes des de la publicació del present anunci o de la remissió de la comunicació individualitzada de la
fusió a cada partícip, si aquesta fos posterior, pel reemborsament de les seves
participacions sense cap comissió o despesa o per traspassar-les sense cost
fiscal en cas de persones físiques, al valor liquidatiu corresponent al dia que ho
sol·licitin.
Barcelona, 24 d'abril de 2009.
El Director General de GVC Gaesco Gestión S.A. SGIIC. Jaume Puig Ribera

En compliment del que disposa la normativa vigent d'Institucions d'Inversió
Col·lectiva, es fa públic per a coneixement general, que
– Gvc Gaesco Gestión, S.A. SGIIC (anteriorment denominada Gaesco Gestión, S.A. SGIIC), en la seva qualitat de societat gestora d'ambdues IIC i Santander Investment, S.A, en la seva qualitat de dipositària d'ambdues IIC, van
adoptar amb data 28 de març de 2008 i 6 de juny de 2008, respectivament,
els acords de fusió per absorció de Desembre Noranta-nou Sicav S.A. (Societat
absorbida) per Fonradar Internacional, FI (Fons absorbent),
– la Junta General d'Accionistes de la Sicav Desembre Noranta-nou Sicav
S.A. de data 13 de novembre de 2008 va adoptar l'acord de fusió per absorció
de Desembre Noranta-nou Sicav S.A. (Societat absorbida) per Fonradar Internacional, FI (fons absorbent).
La fusió ha estat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors
amb data 17 d'abril de 2009, i suposarà, conforme a allò que disposa el projecte de fusió, l'absorció de la Societat pel fons, amb dissolució i sense liquidació
de la Societat absorbida, mitjançant la transmissió en bloc de tots els seus
actius i passius al fons absorbent, succeint aquest últim a títol universal en tots
els drets i obligacions de la societat absorbida.
De conformitat amb la legislació vigent, i en no existir comissions de reemborsament, els partícips podran optar, en el termini d'un mes des de la publicació del present anunci o de la remissió de la comunicació individualitzada de la
fusió a cada partícip, si aquesta fos posterior, pel reemborsament de les seves
participacions sense cap comissió o despesa o per traspassar-les sense cost
fiscal en cas de persones físiques, al valor liquidatiu corresponent al dia que ho
sol·licitin.
Barcelona, 24 d'abril de 2009.
El Director General de Gvc Gaesco Gestión S.A. SGIIC. Jaume Puig Ribera

