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El programa Dirces torna
als centres de secundària
jovent”. L’interès que desperten entre l’alumnat queda palès en el fet
que “s’ha duplicat el nombre de cursos i tallers respecte a l’any passat”,
ha dit la regidora.
Carol Marzal és la dinamitzadora
del punt Dirces de l’IES Bellvitge.
Cada dijous, a l’hora del pati (de
10.30 a 11h), instal·la la seva ‘pa-

radeta’ amb tota la informació que
edita l’Ajuntament i que pot interessar l’alumnat. Es respon a les preguntes i se’ls orienta en les peticions.
Els interessos comprenen un ampli
ventall, des del temps d’oci fins a
informació sobre els cicles formatius, passant per la programació del
centres culturals. # p. g .

Glòria Herance i Carol Marzal amb una alumna de l’IES

Dos décadas de trayectoria de la AEL’H
En defensa de una educación de calidad y al servicio de la formación de los estudiantes
La Associació d’Estudiants de
L’H (AEL’H) celebró con una
fiesta en la Salamandra su veinte
aniversario. El acto, al que asistió
la alcaldesa, Núria Marín y la
concejal delegada de Juventud,
Glòria Herance, sirvió para hacer un repaso a las actividades
desarrolladas a lo largo de estas
dos décadas. Desde sus inicios,
cuando se luchaba por una educación de calidad y al servicio de la
formación de los estudiantes, hasta
su lado más educativo pero también
como formadora de personas. En
este sentido se manifestó Herance,
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Gabriel Cazado

Amb l‘inici del curs escolar
2008-2009 també s’ha posat
en marxa el programa Dirces. El
punt de partida el va marcar la
regidora delegada de Joventut,
Glòria Herance, durant una visita al punt informatiu que cada
dijous s’instal·la a l’IES Bellvitge.
Herance va destacar el bon funcionament del programa.
Dirces va néixer l’any 2000
a partir d’una iniciativa conjunta de
la Regidoria delegada de Joventut
i l’Associació d’Estudiants de L’Hos
pitalet (AEL’H) amb dos objectius
molt definits. Per una banda, des
centralitzar la informació juvenil per
apropar els recursos existents a l’a
lumnat de secundària. Per una altra
banda, dinamitzar els centres educatius per fomentar la participació
activa de l’alumnat.
En aquests anys, el Dirces ha
anat canviant i ara ja no és només
un punt d’informació per a l’alumnat
sinó que implica una acció comunitària en la qual intervé també l’equip
docent i els serveis socials.
Com a novetat, Glòria Herance
va destacar l’inici del Flash formatiu,
cursos i tallers d’orientació “que
s’han fet una mica segons la deman
da, les peticions i els interessos del
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Gabriel Cazado

Per oferir informació sobre els recursos existents per als joves

Celebración de aniversario en la Salamandra

“habéis luchado por conseguir una
educación pública que contribuya
a convertir jóvenes en adultos de
manera integral”. Por su parte, el
presidente de la asociación, Jonathan
García, afirmó que la sociedad actual
es diferente a la de hace 20 años, “la
entidad mantiene sus objetivos pero
con nuevos retos sociales y educativos”. García añadió que la AEL’H tiene
como reto de futuro llegar a todos
los estudiantes para mostrarles sus
derechos y sus deberes como miembros de la sociedad, especialmente a
los inmigrantes que se incorporan al
sistema educativo. # r .

