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La comissió per a la convivència a
les aules dóna els primers fruits
Proposen a l’alcalde diferents actuacions, com obrir els patis de les escoles fora de l’horari lectiu
La comissió per a la
convivència del Consell
Escolar Municipal
ha realitzat una
radiografia de les aules
i ha establert uns
punts d’actuació que
ha fet arribar a l’alcalde
Pares i m ares, professors,
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, entitats juvenils i culturals, esplais, Normalització
Lingüística, tècnics de l’àrea
d’Educació i de Serveis Socials,
representants de la direcció
general de Justícia i associacions d’estudiants. Tots han
treballat plegats durant mesos
dins la comissió per a la convivència creada pel Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Ciutat.
Ara, la comissió ha donat els primers fruits i ha establert sis punts
sobre els quals actuar per evitar
brots de violència a les aules –com
el protagonitzat per estudiants de
l’IES Margarida Xirgu– i treballar per
la convivència.
Una de les propostes és obrir
els patis escolars fora d’horari lectiu
amb un educador o monitor que
vetlli pel bon ús. L’alcalde, Celestino Corbacho, ha dit que “es realitzaran proves pilot en alguns centres. Aquests espais ajudaran a aca-

El monòlit dedicat al mestre Francesc Batallé i Aragonés ja es troba a la Ram-

En record

bla de la Marina davant
l’escola que porta el seu
nom. L’Ajuntament ha tras-
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Monòlit dedicat a Batallé

Reunió de la comissió per a la convivència amb l’alcalde Celestino Corbacho

bar amb problemes d’incivisme protagonitzats per adolescents que juguen al carrer”.
També es proposa que les entitats crein programes per donar
reposta a les necessitats dels menors, com ara el projecte Clau, a la
Florida, que atèn els nens quan surten de l’escola i no tenen on anar,
o el programa Eduquem en xarxa
d’Akwaba.

Així mateix, la comissió proposa
una major presència policial en els
punts calents dels barris, i educadors
socials en horari extraescolar que intervinguin fora de les aules per aplicar accions educatives dissuasòries
de la violència. L’actuació vol lluitar
contra les bandes juvenils.
La comissió també vol promoure
una major intervenció de les famílies en l’educació dels fills i realitzar ta-

llers i seminaris perquè els agents educatius debatin sobre la convivència.
Segons la tinenta d’alcalde d’Educació, Montserrat Company, “a la
ciutat ja fa temps que treballem per
la convivència i per afrontar els canvis que es produeixen per l’arribada
de nouvinguts. Ens estem sortint
força bé. Cal, però, continuar treballant i oferint noves propostes”.
# NÚRIA TORIL

lladat el monument, que
als anys 80 van promoure
els alumnes amb una recol·lecta i que es trobava
a Can Buxeres.
Batallé va ser mestre a
L’H durant 40 anys. El 1931
va ser nomenat director de
les Escoles del Sagrat Cor
del Centre Catòlic. El 1954
va continuar a l’Acadèmia
Sant Jordi on impartiria
classe fins el 1972. Allà va
desenvolupar un tipus
d’ensenyament renovador,
l’anomenat ‘escola nova’.

Els reptes per aconseguir
la integració de la immigració
Tema de reflexió dels actes programats per ‘Espai de debat’ i Akwaba
Els recents incidents a França
han replantejat el fenomen de
la immigració: les dificultats
d’integració dels joves immigrants a les escoles i els problemes per accedir a un treball
digne fan que es vegi allò que
ha passat al país veí com un
toc d’atenció.
L’escriptor i exeurodiputat
José María Mendiluce va obrir
les conferències de L’H espai
de Debat amb la xerrada ¿Europa sabe integrar?, una pregunta a la qual va respondre amb
un “no” rotund, deixant clar que la
història del món s’ha escrit a base
de migracions, i que difícilment mai
es podrà posar barreres a les persones que arriben aferrades a l’esperança d’un futur millor.
Mendiluce va dir que per fer
possible la integració cal buscar
nous espais d’identitat i interessos
comuns, on tothom pugui sentir-se
part d’un projecte.
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José Maria Mendiluce, en el CC Barradas

La regidora Dolors Fernández,
coordinadora del Pla per a la integració de la nova ciutadania també
va participar a les conferències.
Igualment, sobre immigració
s’està parlant a les VI Jornades In-

terculturals d’Akwaba amb la presència, entre altres, d’Ouatara Diakalia, secretari executiu del Fòrum
Social Ivorenc. A les jornades analitzen els motius pels quals s’emigra
des dels països africans. # REDACCIÓ

La Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental, que es va presentar a L’H, està formada enguany per 12 vehicles que transporten 80.000 kg de material per a un total de 74 projectes de
cooperació al Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia. Material
sanitari, màquines de cosir per a
tallers de formació de dones, material agrícola i plaques solars
i fotovoltàiques integren la càrrega. Una ambulància i dos vehicles es destinaran també als projectes dels cooperants.
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