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 Una escola d’idiomes de Manresa ofereix per primera vegada cursos
de preparació per a l’examen oficial de la llengua asiàtica  El centre

Sant Joan reparteix el
primer premi del sorteig
de la Loteria Nacional

reconeix que aquestes classes cada cop tenen més adeptes a la ciutat

 Els dècims, venuts a

Del manga al japonès reglat

l’administració del número 47
del carrer Major, han estat
premiats amb 60.000 euros

G.A.

LES LLENGÜES

Una de les classes de preparació per a l’examen de japonès
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es persones que opten per aprendre japonès cada vegada en
són més. Conscients
d’aquest fet, l’escola d’idiomes
Madison ofereix aquesta tardor, per
primera vegada, cursos de preparació per a l’examen oﬁcial de la
llengua. I és que ﬁns ara aquest només es preparaven per lliure.
De tan sols 16 anys, Clàudia
Calvet és una de les persones que
s’estan preparant per a l’examen.
En fa quatre que aprenèn la llengua. «A casa em deien que duraria
quatre dies i ja fa quatre anys. He
de reconèixer que és una llengua
molt difícil però que enganxa»,
aﬁrma la jove.
En canvi, Dana Oliveras, de 18
anys, es va apuntar a japonès pel
manga. «Mirava les sèries japoneses i les volia entendre. Vaig co-

L

mençar aprenent per mi mateixa
i després vaig decidir posar-m'hi»,
explica. Reconeix que, malgrat
que els estudis asiàtics vagin a
l’alça, a l’entorn encara li sorprèn
que aprengui la llengua. «Sovint
em demanen que els escrigui el
seu nom», reconeix la jove.
Yuka Takahashi, professora que
imparteix els cursos de japonès i,
des d’aquesta tardor també el de
preparació per a l’examen, reconeix que la curiositat és el factor
que més alumnes atrau a aprendre
la llengua. «Hi ha gent que ha visitat el país i vol aprendre molt més
sobre la cultura i la llengua», explica Takahashi, docent de llengua
japonesa a Madison des de l’any
2008, que afegeix que «no és una
llengua gens fàcil i requereix molta paciència i sobretot esforç a
casa».
Eduard Salas, responsable de
l’escola d’idiomes, aﬁrma que les
llengües asiàtiques i especialment
el japonès van a l’alça «entre adolescents i no tan adolescents». I és

Anglès
 És la llengua prioritària, tant entre
els adults com els menors.
Francès
 Darrerament té més demanda
després de molts anys de declivi.
Alemany
 Les perspectives laborals a
Alemanya fan que cada vegada més
gent opti per aprendre la llengua.
Italià
 Demanda estabilitzada. El perfil
principal són persones que
necessiten la llengua per raons
laborals, com ara contactes amb
empreses d’allà
Xinès
 Els alumnes opten per aprendre la
llengua per motius laborals. Hi ha
pares que apunten els fills pensant
en el futur.
Rus
 Bona part dels alumnes estudien
la llengua per raons laborals. Hi ha
empreses –principalment del sector
immobiliari i financer– que tenen
contactes allà.
Àrab
 Bona part de l’alumnat són
treballadores socials o personal
sanitari en contacte amb nouvinguts
procedents d’allà.
Català i castellà
 Nouvinguts que volen integrar-se
i trobar feina.

que malgrat que reconeix que la
crisi s’ha notat darrerament a les
escoles d’idiomes «també hi ha un
volum important de persones que
aproﬁten que no hi ha feina per formar-se i seguir aprenent».
ARXIU PARTICULAR

Arans estrena
nou logo per
modernitzar la
imatge de l’entitat
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L'administració número 1 de
Sant Joan de Vilatorrada va repartir dissabte al migdia el primer
premi del sorteig de la Loteria
Nacional. L'administració va vendre el número 04.412, premiat
amb 60.000 euros al dècim. Loterías y Apuestas del Estado, organitzador de la rifa, no ha quantiﬁcat els bitllets que ha venut l’administració santjoanenca. Cal recordar, però, que en realitat el
premi és de 48.000 euros, ja que el
premi està gravat amb un impost
del 20%.
El premi arriba a una administració que no fa gaire temps que ja
havia estat afortunada. La loteria,
situada al número 47 del carrer
Major, va repartir ara fa cinc anys
un tercer premi de la loteria de Nadal, premiat amb 50.000 euros. El
premi va portar l’alegria al municipi bagenc, ja que els números
que tenia la loteria s’havien venut,
principalment en participacions,
al club de bàsquet de Sant Joan.
Aquesta vegada, com ja va passar llavors, l'administració santjoanenca també ha hagut de compartir el pastís. El número gua-

El cartell a la loteria

nyador de la rifa de dissabte també s'havia venut a una administració d'Arrecife (Còrdova), La
Carlota (Còrdova) i a Madrid.
Ahir, després que els responsables de l’administració pengessin un cartell anunciant que havien venut el gran premi, pel poble ja es feien especulacions de les
persones que podien haver estat
les afortunades.
Cap guanyador dels 3 milions
El premi més gran de la rifa de dissabte, l’especial al dècim –corresponent a la fracció 4 de la sèrie
6–, premiat amb 3 milions d'euros,
va quedar desert, ja que no s’havia venut. Pel que fa al segon premi, al número 85.237 (12.000 euros al dècim) va anar a parar a una
administració de San Pedro de Alcántara (Màlaga).

PROMOCIÓ ESPECIAL
DIA

1 DE DESEMBRE DEL 2014

TEST D'INTOLERÀNCIA
ALIMENTÀRIA
(216 ALIMENTS)
AJUDA A MILLORAR PATOLOGIES COM EL MAL DE CAP,
PROBLEMES DIGESTIUS, RESTRENYIMENT, DIARREES,
INFLAMACIÓ DE LA PANXA, DIGESTIONS LENTES, SINGLOT,
SOBREPÈS, INFLAMACIÓ ARTICULAR, CELIAQUIA,
FIBROMIÀLGIES...
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L'Associació per a la Reeducació
Auditiva de Nens Sords de Manresa (Arans) ha presentat el nou logotip de l’entitat. Dissenyat per
Aroa Vivancos, neix amb l’objectiu
de revitalitzar l’entitat i donar-li un
aire més modern.
El nou logotip d’Arans és una de
les primeres accions que porta a
terme la nova junta de l’entitat, que
des del seu naixement treballa
per obrir Arans a la ciutat i donarla a conèixer. El logotip canvia el
verd pel taronja i incorpora dues
cares que simbolitzen els principals eixos de treball de l’entitat –la
sordesa i la logopèdia. Es comen-

SÍLVIA BELMONT.

MÈTODE DE BIOELECTRORESSONÀNCIA

OFERTA
Imprescindible demanar hora
Membres de la junta d’Arans amb la dissenyadora que mostra el logo

çarà a veure a les portes del local
de l’entitat –situat a les galeries de
La Caixa–, en les felicitacions de
Nadal que enviarà el col·lectiu als
seus socis i, d’una manera molt directa, per Sant Jordi durant la venda de roses d’Arans.

Paral·lelament l’entitat està en
procés d’engegar noves accions
de marxandatge -començaran a
vendre productes com imants i de
decoració- amb les quals pretén recaptar fons per a l’associació, sense ànim de lucre.

59,90
€ /PERSONA

dietètica i nutrició
Av. Montserrat, 36 - Sant Joan de Vilatorrada
d - Tel.
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