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I.N.S. D’HORTICULTURA
I JARDINERIA DE REUS Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus és un Centre Públic del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està situat a l’autovia
de Bellissens en un entorn privilegiat, al costat del Tecnoparc i Campus Uni-
versitari de la URV. Fàcil accés amb transport públic. 
El centre disposa de les instal·lacions adequades per poder impartir aquests estudis:
LABORATORIS, AULA DE DISSENY, AULA D’INFORMÀTICA, TALLER, MAGATZEM, HI-
VERNACLES, BIBLIOTECA...

És un institut on s’imparteixen estudis de:

• Formació Professional 

• Batxillerat 

• Curs d’accés als Cicles de Grau Superior (CAS) 

• Programes de Formació Professional inicial (PQPI)

Batxillerat

-   Batxillerat de ciències i tecnologia

-   Batxillerat d’humanitats i ciències socials

Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà

-   Producció agroecològica (producció agrícola ecològica)

-   Treballs forestals i de conservació del medi natural

-   Jardineria i floristeria

Curs d’accés als Cicles de Grau Superior (CAS)

Cicles formatius de formació professional específica de grau superior

-   Gestió forestal i del medi natural

-   Paisatgisme i medi rural

-   Prevenció de riscos professionals

Programa de qualificació 

professional inicial

-   Auxiliar de vivers i jardins

-   Auxiliar de pintura
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PODEU REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ
PER AL CURS 2013-14 AL MATEIX CENTRE

I DINS DELS PERÍODES SEGÜENTS: 

· BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
I PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI):

DEL 6 AL 24 DE MAIG 

· CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR:
DEL 27 DE MAIG AL 7 DE JUNY. 

Per a qualsevol altra informació truqueu al telèfon 977 75 39 29
e3007385@xtec.cat 

El nostre web: www.hortojardi.com 

JORNADA DE PORTES
OBERTES:

DISSABTE, 4 DE MAIG,
DE 9 A 13 H 

L’Ajuntament de Barcelo-
na no s’adherirà finalment
a l’Associació de Municipis
per la Independència
(AMI). L’últim intent del
grup d’Unitat per Barcelo-
na (ERC i Democràcia Ca-
talana) de forçar l’ingrés a
l’entitat a través d’una fór-
mula inèdita de participa-
ció ciutadana, ha acabat
embarracant i ha deixat
políticament tocat un po-
sicionament a escala local,
però amb un gran rerefons
ideològic i simbòlic.

En els últims mesos,
l’estratègia d’UxB ha estat
aconseguir l’entrada a
l’AMI a través d’un proce-
diment clàssic: portar-ho
a votació al ple. L’actual
correlació de forces al con-
sistori, però, n’ha impedit
l’aprovació, ja que els cinc
regidors d’ICV-EUiA –que
estan dividits sobre la
qüestió– són essencials
per sumar una majoria
amb els de CiU i la coalició
independentista (16) que
superi la que formen el
PSC i el PP (20 edils), que
hi estan en contra. Davant
d’aquesta situació d’enro-

cament, UxB va idear la
celebració d’una iniciativa
ciutadana per sotmetre la
qüestió a debat, amb el su-
port logístic de la mateixa
AMI, l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) i, en
menys mesura, Òmnium
Cultural. Aquest mecanis-
me, previst en les normes
municipals reguladores de
participació ciutadana, no
s’ha aplicat encara a la ciu-
tat i s’hauria activat a par-
tir de l’obtenció de 13.000
signatures. La intenció
era assolir-les en un cap de
setmana, aprofitant esde-
veniments com un partit

del Barça i recorrent, so-
bretot, als associats
d’aquest lobby d’entitats.
L’objectiu era utilitzar
l’aval de la legitimitat po-
pular per posar pressió po-
lítica a ICV-EUiA i decan-
tar els seus vots durant la
tramitació de la iniciativa
ciutadana al ple.

Al final, però, les costu-
res de l’estratègia s’hau-
rien trencat per un flanc
imprevist. Fonts prope-
res al procés han explicat
que una edil de CiU, la de-
mocristiana Sònia Reca-
sens, estava disposada a
oposar-se a l’ingrés a
l’AMI si la qüestió s’arti-
culava com a proposta
formal. Unes desavinen-
ces que han estat negades
pel primer tinent d’alcal-
de, el convergent Joa-
quim Forn, que afirma
que el factor pel qual no
ha reeixit la proposta ha
estat la falta d’una majo-
ria. Tot plegat ha forçat la
mateixa AMI a replegar-
se. Ja donen Barcelona
per perduda. ■

Francesc Espiga
BARCELONA

a La iniciativa ciutadana impulsada per UxB requeria l’aval de 13.000 firmes i tenia el suport dels
grans lobbis sobiranistes a Les dissensions internes en els partits acaben dinamitant el procés

Fracassa un nou intent perquè
Barcelona ingressi a l’AMI

Jordi Portabella, durant una intervenció en un ple de
l’ajuntament d’aquest mandat ■ ANDREU PUIG / ARXIU


