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tornem al

Curs 2013/2014. La tornada a l’escola continua marcada per les retallades aplicades per la Generalitat i l’esforç de les famílie
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E

l nombre d’alumnes
escolaritzats a L’Hospitalet és encara superior
al del curs passat, tot i
la davallada de la natalitat. Només a infantil i
primària, la ciutat té 20.200 alumnes,
670 més que el curs anterior. Malgrat
això, la Generalitat invertirà un milió
d’euros menys dels previstos en els
convenis signats amb l’Ajuntament
per a l’educació pública.
Aquest és un dels trets destacats
del curs, que ha perdut dos grups
de P3 a la ciutat: s’ha eliminat un
grup a les escoles públiques Pere
Lliscart i Frederic Mistral, i un altre
a la concertada Casal dels Àngels,
i s’ha incrementat un grup a l’escola
pública Pau Vila.
A l’Escola Màrius Torres, però,
s’ha obert un nou grup de P4 per
absorbir l’augment de la demanda
a la zona nord. Finalment s’ha pogut
evitar el tancament de quatre grups
de P3 als centres públics la Marina,
Paco Candel, Bernat Metge i Ernest
Lluch.
L’increment d’alumnes també s’ha
vist reflectit en la ràtio per aula. Al
Centre-Sant Josep i Sanfeliu, el
nombre d’alumnes de P3 per aula

L’inici del curs
escolar marca la
normalitat a la
ciutat després
de les vacances.
És un nou
curs però
arrossega els
vells problemes
de les darreres
temporades:
les retallades
en els recursos
dedicats a
l’educació i
l’esforç de
L’Hospitalet
per compensar
aquesta situació

Hi ha més alumnes a L’Hospitalet
però els recursos educatius no
s’han incrementat aquest curs
s’ha augmentat fins a 26. El mateix ha
passat a Santa Eulàlia, on les famílies
que havien demanat plaça a l’escola
pública i van ser derivades a la concertada, han aconseguit finalment
plaça a la pública. Per reubicar-los,
la Generalitat ha augmentat la ràtio
de P3 de la zona a 26, en comptes
d’obrir la línia tancada al Frederic
Mistral.
A l’ESO, les xifres d’alumnes són
similars a les del curs passat, amb
uns 8.500 alumnes. I les escoles
bressol municipals han augmentat en
11 places la seva oferta fins a 609.
En concret, s’han afegit cinc places
a la Casa del Parc i sis a la Casa
del Molí, on s’ha creat un grup nou.
La Generalitat no ha comunicat encara quina aportació farà a aquests
centres, després que l’any passat la
reduís a 875 euros per plaça, que
encara no ha pagat.
Pel que fa a la formació professional, el curs comença amb bones

L’alcaldessa Núria Marín i el
tinent d’alcalde Lluís Esteve
amb alumnes de l’Escola la
Carpa, el primer dia del curs

notícies. S’inicia un nou cicle de grau
superior d’animació sociocultural i
turisme a l’Institut Vilumara i al centre
d’adults Catalònia es fa un nou curs
d’accés als cicles de grau mitjà.
On també continuen les retallades
és en l’aportació de la Generalitat al
Pla educatiu d’entorn, reduïda a zero.
L’Ajuntament, però, la manté i aquesta temporada hi aportarà 650.000
euros.
Inversió de futur
L’alcaldessa, Núria Marín, afirma
que “aquest serà un curs complicat.
Es consoliden les retallades de la
Generalitat que no contribueixen
que l’educació sigui un dels pilars
d’aquesta societat. Sembla que,
per la Generalitat, l‘educació és una

les reformes
L’Ajuntament ha aprofitat les
vacances escolars d’estiu per
fer petites obres de millora en
diferents centres educatius,
en les quals ha invertit prop
de 75.000 euros.
Les millores s’han fet
durant l’agost però algunes
s’estan acabant d’executar al
setembre. S’ha actuar a les
escoles Charlie Rivel, Màrius
Torres, Bernat Desclot,
Ramon Muntaner, Gornal,
Menéndez Pidal, Puig i
Gairalt, Joaquim Ruyra i al
Centre d’Adults Can Serra.

despesa i no una inversió de futur”.
Com a mostra, les beques menjador. L’Ajuntament augmentarà fins a
un milió d’euros la partida per completar les beques que atorga la Generalitat perquè arribin a més infants.
El curs passat hi va aportar 800.000.
Segons Lluís Esteve, tinent d’alcalde de Serveis a les Persones,
l’increment de dotació anunciat per
la Generalitat d’1,8 milions d’euros
per a tot Catalunya, no serà suficient.
“Es necessita el doble de la partida
actual per cobrir la demanda. L’Hospitalet no només cobreix les beques
de les famílies que no arriben als
barems del Consell Comarcal (l’organisme que les atorga en nom de la
Generalitat) sinó que també cobreix
la part que han de pagar algunes fa-

mílies fins al 75% i en d’altres casos
fins al 100% (el Consell Comarcal
només finança el 50% del cost del
menjador)”.
Esteve també confirma que aquest
curs l’Ajuntament seguirà avançant
els diners al Consell Comarcal per
pagar les beques a temps “perquè
la Generalitat està pagant amb dos o
tres trimestres de retard i les famílies
havien d’avançar diners, amb la qual
cosa els infants es quedaven sense
menjador”. y
Vídeo l’inici del curs
escolar a L’H
Escaneja el codi i accediràs a la notícia de
TV L’Hospitalet sobre
el nou curs

primer dia de classe de la berta i la j
yyy Nou del matí del 12 de
setembre del 2013. Primer dia
de classe. La Berta i la Jana
Lomeña Garcia comencen P3
a l’Escola Prat de la Manta,
a Santa Eulàlia. Estan molt
contentes de començar a
l’escola dels grans. Durant tot
l’estiu, el pare i la mare els han
explicat que canviaran d’escola,
que ja no aniran a La Casa
dels Contes i que no veuran
l’antiga mestra, la Mari. “Fa
uns dies encara ens deien que
volien ensenyar-li a la Mari les
noves sabates de color vermell”,
explica Gemma Garcia, mare

de les nenes. Arriben a l’escola
de la mà del seu veí i company,
l’Òscar. No ploren quan
s’acomiaden de la mare, però
es queden una mica serioses i
tristes. “Després de tot l’estiu
junts, ara els costa començar
de nou amb la rutina, en una
escola nova, més gran, amb
nous companys i nova mestra, la
Dolors”, diu la mare.
La Gemma, que també és
mestra, està contenta amb
la nova escola de les seves
filles. “Era la que vam posar
en primera opció. Al principi
no hi van entrar. Però va
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es, els docents i l’Ajuntament per mantenir el bon nivell educatiu que ha assolit la ciutat durant els darrers anys

Entrevista
Jordi Ibáñez, director de l’Institut Eduard Fontserè de la Florida. Fill de L’Hospitalet, on s’ha dedicat des
de sempre a la docència, va rebre la distinció ciutadana l’any 2010 i participa en el projecte ‘L’H on’

“Els valors de L’H ens fan
una bona ciutat educadora”

- En diversos nivells. Tenim una població immigrada que no té recursos
però també població que jo anomeno nativa que també l’està patint.
Les famílies no poden comprar materials o pagar activitats extraescolars. I les escoles públiques estem
patint retallades. A la zona nord, la
retallada que més ens afecta és la
del Pla educatiu d’entorn. L’Ajuntament ha mantingut la seva partida

cristina sánchez

- Vostè és fill de la Torrassa...
- Vaig néixer a Barcelona l’any 1957,
perquè llavors a L’Hospitalet només
hi havia maternitat a la Clínica Gajo,
però m’he criat a la ciutat, al carrer
del Treball. Després me’n vaig anar
a viure a Santa Coloma de Cervelló,
però sempre he treballat a L’Hospitalet. Primer a l’Institut Llobregat i
des del 1995 a l’Eduard Fontserè.
- Llicenciat en geografia i història, docent i també apassionat
pel bàsquet...
- Hi havia jugat i vaig ser un dels cofundadors del Bàsquet Tecla Sala,
on vaig estudiar. També vaig aconseguir, amb uns jugadors fantàstics,
un subcampionat d’Espanya infantil
amb l’antic Santiago Apòstol, l’any
1983. L’esport és una branca de
l’educació que permet créixer en
valors.

“La crisi ens afecta
però ens en sortirem,
som un municipi
treballador i sacrificat”

- Com definiria l’educació a L’H?
- Quan jo hi estudiava als anys 70 hi
havia dos instituts públics. Avui tenim
més de 30 escoles públiques i moltes concertades, una oferta molt àmplia i molt completa, i esperit de ciutat
educadora, que es veu als centres, a
l’esport, als esplais. Aquests valors
fan que L’Hospitalet sigui una molt
bona ciutat educadora.

però la Generalitat no, i hem deixat
de fer coses que servien per fer més
cohesió social. Els centres també
hem vist retallat el personal, però
aquí seguim fent activitats i sortides,
perquè creiem que és important
que els alumnes coneguin la ciutat.
Per exemple, el crèdit de síntesi de
primer d’ESO el fem sobre conèixer
L’Hospitalet.

“L’educació és de
tots i s’ha de fer en
tot moment”
n

- Com ens afecten la crisi econòmica i les retallades?
- L’H és una ciutat obrera, jo mateix
sóc fill d’un murcià que va emigrar a
la Torrassa, i li afecta la crisi, com la
de la Seat dels anys 80. Però crec

que ens en sortirem, perquè som
una ciutat mol treballadora i molt sacrificada.
- I en el camp de l’educació,
com ens afecta?

- El Fontserè té una estreta relació amb el barri. Com ajuda
això els alumnes i els veïns?
- Abans de la LOGSE, els instituts
eren de ciutat. Ara hi ha un centre a
cada barri i en formen part. Si hi estàs integrat, el barri et fa créixer i et
permet trobar sortida a problemes
dels alumnes. Això fa augmentar
la participació i millora els resultats
acadèmics, i els veïns també se’n beneficien. Quan vam fer el projecte de
memòria de la Florida, teníem alumnes nouvinguts que van entrevistar
gent gran de 70 anys, que també
van ser nouvinguts en la seva època,
i van descobrir que els havien passat
coses semblants, com viure rellogats. Ara, amb el projecte Joves pel
barri de voluntariat amb l’Esplai de la
Florida, la gent veu els joves amb els
seus fills de 4 i 5 anys i els veuen capaços i vàlids, de forma més positiva.
- Vostè coordina el grup de treball d’Educació del projecte participatiu ‘L’H on, el futur per endavant’. Que n’ha tret de l’experiència?
- M’ha aportat molt. Era un grup
molt variat amb mestres, monitors
d’esplai, de lleure, d’esports, empresaris, d’AMPA... Quan ens vam plantejar quin és el principal àmbit educatiu, l’escola no va sortir en primer
lloc. Tots tenim clar que l’educació
és de tots i s’ha de fer en qualsevol
moment. Per exemple, els dissabtes
a la nit també s’educa, millorant el
lleure dels nostres joves. Vam fer
una reflexió sobre tot allò que afecta
l’educació. La gent s’hi va apuntar
voluntàriament, fins i tot vam fer una
sessió de més, i vam presentar unes
propostes que crec que són força
importants per al Govern de la ciutat. A mi em va permetre veure que
l’educació importa a la ciutat. y

jana a l’escola prat de la manta

emma porta
scola Prat de
anta la Berta
ana, amb el
veí Òscar

haver-hi baixes i al final ho
hem aconseguit. Volíem una
escola pública, a prop de casa
i, si podia ser, d’una única
línia perquè les nenes anessin
juntes”. Gemma afegeix que
també els satisfà el projectes
educatiu del centre. “Per
exemple, no tenen llibres, i això
és una cosa que ens agrada”.
No han hagut de fer una
gran despesa d’inici de curs.
“Hem reciclat unes caixes.
Amb la Berta i la Jana les hem
folrat i els hem posat gomets,
i són les caixes per guardar la
roba de recanvi. A part d’això,

només necessiten una bata per
a pintura i haurem de pagar la
quota del material”.
La Gemma és conscient de
les dificultats que comporten
les retallades en educació
que ha aplicat el Govern de
la Generalitat. “S’ha reduït el
personal i crec que això afecta
els recursos per atendre els
infants. Anys enrere hi havia
molts suports, grups reduïts,
desdoblaments. Ara, amb les
retallades, aquests suports
han desaparegut. Però confio
en la professionalitat dels
metres i sé que s’esforçaran

perquè l’educació sigui el millor
possible”.
La mare es mira com les
nenes entren a la classe. Ella
també està nerviosa. “En
teníem moltes ganes, però no
pots evitar patir. Però ho hem
d’assumir. És una nova etapa.
Han deixat de ser petites i
comencen a ser grans”.
Vídeo de la família
Lomeña García
Escaneja el codi i
veuràs la notícia de
TV L’H sobre el seu
primer dia de classe

