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S’incorporen vuit centres
educatius a l’Agenda 21 escolar
Actualment la conformen un total de divuit centres docents de la ciutat
El programa Agenda 21 esco
lar (A21E) ja compta amb di
vuit centres educatius, vuit dels
quals s’han incorporat recent
ment. Els responsables d’a
questes vuit escoles que ja
formen part del programa van
signar, el passat dia 28 de
novembre, el seu compromís
per desenvolupar als centres
escolars aquest projecte de consci
enciació mediambiental.
L’acte es va celebrar al Saló de
Plens de l’Ajuntament i va comptar
amb l’assistència del tinent d’alcalde
d’Educació, Lluís Esteve, i el regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Alfonso Salmerón.
L’A21E representa el compro
mís de la comunitat educativa per
treballar per la qualitat ambiental
i la sostenibilitat del centre edu
catiu i el seu entorn. En el cas de
L’Hospitalet, significa la integració
dels centres escolars en un projecte
comú de la ciutat. L’agenda implica
que la comunitat escolar consensua
i du a terme uns plans d’acció per
aplicar la sostenibilitat en l’àmbit
del centre escolar i l’entorn més
immediat participant en la construc
ció d’un futur més just i sostenible.
L’A21E s’elabora a partir de l’anàlisi
i la pròpia realitat de cada centre
atenent a les problemàtiques espe
cífiques i les possibilitats o motiva
cions de la comunitat educativa en
matèria mediambiental.
Els vuit centres que enguany
s’incorporen al programa són els
CEIP Santa Eulàlia, La Marina, La
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Lluís Esteve i Alfonso Salmerón, amb els escolars signants de l’Agenda 21

L’Agenda 21 escolar
representa el compromís de
la comunitat educativa per
treballar pel medi ambient
i la sostenibilitat i
aplicar aquests conceptes
als seus centres escolars

Carpa i Pau Vila; els IES Apel·les
Mestres i Joan Miró, i les escoles
concertades Balaguer i Fax.
El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, assenyala que “si acon
seguim que els joves assumeixin
que el canvi climàtic és un repte i
que cal donar-li la volta, aconsegui
rem que la societat del futur estigui
molt més conscienciada. Cal que
vegin que tot depèn de les seves
actituds personals i de com influei

xen en les seves famílies”. El regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Alfonso Salmerón, destaca de for
ma positiva l’esforç de les escoles
per tirar endavant aquest projecte:
“creiem que amb aquest ritme de
col · laboració, en pocs anys, po
drem comptar a l’Agenda 21 amb
la totalitat dels centres educatius de
la ciutat”. Aquests és una iniciativa
prevista en el Pla director d’educa
ció ambiental de L’H. # v. teixidor
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Jornada sobre
el repte de
les persones
que pateixen
discapacitat
Amb motiu del Dia Internacional
de les Persones amb Discapa
citat, que es va celebrar el 3
de desembre, l’Ajuntament i
diverses entitats van organitzar
una jornada tècnica, una obra
de teatre i una exposició. La
jornada tècnica, Trobant estra
tègies per afrontar els reptes
de la persona davant la disca
pacitat, va estar organitzada per
l’Ajuntament i una comissió tèc
nica de professionals que treballen
en entitats i serveis d’atenció a les
persones amb discapacitat de L’H. La
tinenta d’alcalde de Benestar Social,
Dolors Fernández, va inaugurar la
jornada al Centre Cultural la Bòbila, i
va manifestar que un dels principals
objectius de la política social de
l’Ajuntament és garantir els drets de
les persones amb dependència.
A més, el Centre Cultural Santa
Eulàlia va acollir la mostra de pintu
res Aigua, foc i natura, organitzada
per l’Associació Coordinadora de
Col · lec tius de Disc apacitat s de
L’Hospitalet, on es van exposar qua
dres de 17 joves alumnes d’aquest
col·lectiu.
Per la seva banda, l’Associació
de Disminuïts Físics de L’H ha expo
sat al CC Barradas la mostra Fa més
qui vol que no qui pot, amb pintures
escultures i ceràmiques que els so
cis han estat capaços d’aconseguir,
alguns d’ells sense mans o peus.
Coincidint amb la diada, també
es va celebrar una sessió extraordi
nària del Consell per a les Persones
amb Discapacitat. # r .
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