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Júlia Evans

Uns 200 participants a la 
4a edició del Robotica’t
Torelló Uns 200 alumnes 
a partir de 6 anys d’escoles 
d’Osona, el Ripollès i la Gar-
rotxa repartits en 60 equips 
van participar dissabte a la 4a 
edició del Robotica’t, que es 
va fer a l’institut Cirviànum 
de Torelló. La jornada, orga-
nitzada per Robo-TIC, tenia 
com a objectiu despertar l’in-
terès dels joves per la ciència 
i la tecnologia, fomentar els 
valors del treball en equip i 
resoldre reptes. 

Ripoll fa ‘Basket Beat’ 
per als estudiants
Ripoll En el marc del Pla Edu-
catiu de Ripoll els alumnes 
de cada aula de 4t d’ESO de 
la vila, els de la Unitat d’Es-
colarització Compartida i els 
del Centre Educatiu Ramon 
Suriñach han participat en 
una sessió de Basket Beat, fer 
música en grup amb pilotes 
de bàsquet. Els tres propers 
dimecres es faran sessions 
obertes a tothom –aquest 
dimecres ja es va fer la prime-
ra– a la plaça 1 d’Octubre.

Premien la vigatana Júlia Evans 
per la difusió de la llengua  
de signes a Instagram

L’atorga la UB, la Xarxa Vives i Òmnium

Vic

F.M.

Júlia Evans ha guanyat la 
segona edició del Premi a la 
creació de continguts audio-
visuals en llengua de signes 
catalana amb el seu compte 
d’Instagram @mou_les_
mans. La convocatòria del 
premi, organitzat pel Grup 
d’Estudi de Llengües Ame-
naçades de la Universitat de 
Barcelona, la Xarxa Vives 
d’Universitats i Òmnium 
Cultural, té com a finalitat 
promoure la creació de con-
tinguts audiovisuals en cata-
là, aranès i llengua de signes 
catalana a les xarxes. El jurat 
valorava les candidatures en 
funció de l’originalitat de les 
propostes, la qualitat tècnica, 
artística i lingüística i la con-
tribució a la promoció de la 
llengua en aquest àmbit. La 
proposta de @mou_les_mans 
és promoure la llengua de 

signes catalana a través 
d’Instagram. En el compte, 
Evans ensenya i difon la llen-
gua de signes d’una manera 
senzilla i atractiva per a tots 
els públics. Entre els contin-
guts del canal, destaquen els 
vídeos sobre temàtiques com 
la sanitat, l’ensenyament, la 
gastronomia o la igualtat de 
gènere. El premi estava valo-
rat amb 1.000 euros. 

Vic

Guillem Rico

Un grup de mares esperaven 
aquest dijous a primera hora 
del matí el bus que havia de 
portar els seus fills i filles de 
P3 d’excursió a l’entrada de 
l’escola Andersen de Vic. Al 
seu costat, sis bosses de ràfia 
de grans dimensions en què 
hi havia 50 alces, els disposi-
tius de retenció infantil per 
circular amb vehicles de for-
ma segura. És la primera sor-
tida en què utilitzen aquest 
sistema després de la inquie-
tud de les famílies que s’han 
sumat a la iniciativa que 
es va promoure des de les 
escoles bressol de Vic, que ja 
les han fet servir un cop des 
d’inici d’aquest curs. 

“Hi ha un buit legal en els 
autobusos per als infants 
de menys d’1 metre i 35 
centímetres d’alçada” que 
permet que puguin anar 
asseguts al bus i portar cin-
turons de dos punts, “com 
els dels avions”, explicava 
Laia Armengol, de l’Associ-
ació de Famílies d’Alumnes 
(AFA) de l’escola Andersen, 
un sistema que “no és gens 
segur”. Marta Solé, també 
membre de l’AFA, detallava 
que per posar les alces calen 
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Alumnes de P3 de l’escola Andersen, aquest dijous al matí, asseguts al bus, a punt per anar d’excursió

cinturons de tres punts, és 
a dir, dels que es creuen per 
sobre l’espatlla i no els de 
dos que agafen només per la 
cintura. Arran de la proposta 
d’Armengol, que ho havia 
treballat també des de les 
Escoles Bressol Municipals, 
les famílies es van mobilitzar 
per poder utilitzar les alces 
amb els alumnes d’Educació 
Infantil del centre, un pro-

jecte pel qual han comptat 
amb el suport de la direcció. 
“Ens va semblar bona inici-
ativa perquè es pugui pro-
moure i escampar a diferents 
escoles”, deia la directora de 
l’escola, Bego Ramírez. 

Arran de la petició per part 
de les escoles bressol, l’Ajun-
tament de Vic va adquirir 40 
alces a principi de curs que 
de moment les han fet servir 

per anar a l’espai familiar, 
recorda la regidora d’Edu-
cació, Elisabet Franquesa, 
ja que la covid encara ha 
marcat bona part del curs i hi 
ha hagut menys activitat en 
aquest sentit. Amb aquesta 
iniciativa, apuntava la regi-
dora, “som capdavanters a 
fer trasllats segurs”. En el cas 
de l’escola Andersen, s’han 
encarregat de comprar 10 

alces més per poder encabir 
tots els alumnes de P3, ja que 
tenen dues línies. Una de 
les dificultats que han tin-
gut, comentaven les mares 
i la directora, és trobar un 
autobús que permetés poder 
col·locar aquests elements 
de seguretat –amb cinturons 
de tres punts, ja que a Osona 
“només n’hi ha un”. 

Armengol i Solé detallaven 
que als vehicles particulars 
“portem nens amb sistemes 
segurs” i que per tant volen 

el mateix quan van d’excur-
sió. Ramírez també deia que 
es tracta de “garantir la segu-
retat igual que fem al cotxe”.

La directora comentava 
que van demanar a persones 
del programa de voluntariat 
del centre d’anar-hi aquest 
dijous per poder instal·lar les 
alces al seient de l’autobús. 
Així, quan arribava l’autobús 
mares i mestres s’encarrega-
ven de col·locar 44 cadiretes, 
una per a cada alumne de 
P3, i després ajudaven els 
infants a cordar-se els cin-
turons. Després els nens i 
nenes anaven de forma segu-
ra fins a la destinació de la 
seva excursió, el Parc de les 
Olors de Taradell. 

La seguretat, a l’alça
L’escola Andersen de Vic posa per primer cop alces als seients de l’autobús  

per als alumnes de P3, una proposta que han impulsat des de les famílies

L’Ajuntament en 
va adquirir 40 a 
principi de curs 

a proposta de les 
escoles bressol


