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Els joves saben estalviar
Dos centenars de sabadellencs reben classes sobre educació financera
Alumnes sabadellencs
de I'últim curs de
secundaria estan
aprenent a estalviar
gracies a les sessions
d'educació financera
impartides per
voluntaris de l'lnstitut
d'Estudis Financers.
ELlSABETH ÁLVAREZ
En I'actual context de crisi
económica, les sessions que
reben els estudiants sabadelIencs sobre com administrar
millor les seves finances són
de gran utilitat.
Els beneficiaris de la iniciativa són un total 172 estudiants de quart d'ESO deis
centres escolars Jaume Viladoms, La Salut, Sagrada Família i Salesians.
Les sessions estan organitzades per professionals voluntaris de l'lnstitut d'Estudis
Financers (IEF), que des d'una
vessant teórica i practica
expliquen als joves conceptes
sobre com gestionar els presupostos personals, com fer
una planificació financera personal, criteris per seleccionar
productes financers d'estalvi,
o com solucionar situacions
financeres quotidianes.
Aquest últim capítol ha
resultat especialment interessant pels joves, ja que s'han
tocat temes que els afecten
ara o en un futur immediat a

ESTEVE BAR NO LA

Un grup d'alumnes de I'escola Salesians durant un deis tallers impartit per una voluntaria de I'institut
la vida diaria com el consum
intel·ligent, els apartats d'una
nómina o pagaments on-line
en les compres per internet.
La iniciativa va arribar a
Sabadell el curs passat, peró
en aquesta edició s'ha ampliat
ar1lb quatre centres inscrits.
Els tallers van comenc;ar el
passat mes de marc; i finalizaran al maigo
Els centres de secundaria
inclouen les sessions dins
I'horari lectiu, i aposten per
aquesta formació com «una
bona manera d'introduir als
joves en la necessaria cultura
de I'estalvi». Els que ja han

celebrat tallers, com el centre del sector financer en actiu o
Salesians, en fan una valora- jubilats, que en total impartició molt positiva. Les classes ran prop de 1.300 tallers de
s'organitzen en grups redu"its forma voluntaria. En aquesta
edició els destid'una quinzena
nataris són 7 mil
d'alumnes.
L' activitat
es
estudiants
de
fa a través d'un
secundaria
de
acord entre I'IEF,
més d'un centeConeixen els
els departaments
nar de centres
apartats de la
escolars.
d'Ensenyament i
nomina o com
Les sessions
Economia de la
comprar on-line
d'emmarquen
Generalitat i les
en el Programa
entitats financeres BBVA, Unnim, La Caixa i d'Educació Financera a les
Banc Sabadell.
Escoles de Catalunya, seguint
A tot Catalunya hi participa les recomanacions marcaun equip de 250 professionals des per la Comissió Europea.
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L'objectiu és «ajudar els estudiants ·catalans a prendre
consciencia de I'ús deis diners
i comprendre I'operativa financera basica».
Els professionals que imparteixen les sessions han rebut
formació específica a carrec
de I'equip docent de I'IEF, i els
tallers es basen en material
pedagógic que ha estat dissenyat específicament per aquest
projecte.
L'lnstitut és una entitat amb
20 anys d'experiencia que ha
organitzat activitats formatives
per a més de 90 mil professionals.

TONY PEÑARROYA

Les exalumnes cosidores de peces de l'Escola Industrial celebren la 40ena trobada
Les exalumnes cosidores de peces de l'Escola
Industrial han celebrat recentment la 40ena trobada
de germanor, que es fa des de 1973 en homenatge
a la professora Gestrudis Artigues. Les exalumnes
van recordar les vivencies de la seva etapa com a
estudiants i I'emprempta que va deixar la seva mes-

tra. Destaquen que «va ser la primera dona sabadelIenca en obtenir el títol de professora de teoria de
teixits, i ens va ensenyar a cosir els desperfectes
de les peces que sortien deis telers amb disciplina i
perfecció». A la trobada van participar una vuitantena
d'antigues alumnes, que van celebrar una missa a

I'església de Sant Vicenc; de Jonqueres i un esmorzar a I'Hotel Urpí, on agraeixen I'atenció rebuda. Les
exalumnes agraeixen els ensenyaments de la seva
mestra «que ens va servir per anar a treballar amb
responsabilitat i afany de superació», i emplacen a
trobar-se el proper any en una nova trobada.

