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Neix la Confederació per a la
Memòria Històrica i Democràtica
En un acte celebrat al Centre Cultural Barradas el passat 29 de gener
El passat 29 de gener es va
constituir al Centre Cultural
Barradas la Confederació d’Associacions per a la Recuperació
Històrica de Catalunya, que
agrupa les associacions catalanes dedicades a recuperar els
anys de la lluita antifranquista.
La Confederació la presideix
Tomás Chicharro.
La Confederació fa seus els
objectius del moviment associatiu que durant anys ha treballat
per treure a la llum la història
que va voler amagar la dictadura
franquista. En aquest sentit, es vol recuperar i mantenir la memòria històrica democràtica; defensar els drets i

La Confederació vol,
entre altres qüestions,
restablir els drets de
les víctimes del
franquisme i fer un
cens dels desapareguts
i de les foses comunes
la integritat del patrimoni històric; recuperar i restablir els drets de les víctimes del franquisme amb els reconeixements i indemnitzacions produïdes a conseqüència de la dictadura; projectar els valors democràtics
defensats i sorgits de la lluita antifranquista a les noves generacions, i
reconèixer els drets de les víctimes

Representants de les associacions que s’han integrat a la confederació

de la Guerra Civil a més de fer un
cens dels desapareguts i de les fosses comunes.
Tomás Chicharro creu necessària la confederació per “reunir els
esforços de totes les entitats que
treballen en la recuperació de la
memòria històrica i situar-les en el
context actual”, a més de ser una
entitat d’interlocució amb les administracions, fomentar la recerca i les
relacions amb altres entitats de fora de Catalunya. # PILAR GONZALO

El grup d’estudis L’Hospitalet Antifranquista s’ha convertit en
l’entitat Associació Pont de la Llibertat i com a tal s’ha integrat
en la Confederació per a la Memòria Històrica i Democràtica de
Catalunya. També té una seu pròpia ubicada a l’hotel d’entitats
del carrer Mare de Déu de la Mercè, 20. L’associació recull el nom de l’escultura dissenyada per
Arranz Bravo i que es col·locarà en la cruïlla de la rambla de la
Marina i l’avinguda del Carrilet. Amb aquesta escultura la ciutat retrà homenatge a les persones que van lluitar contra el
franquisme i a favor de la recuperació de la democràcia.

L’apunt

L’esplai Xixell celebra
les noces d’argent del
seu treball amb infants
Actes de commemoració fins al setembre
Uns 400 monitors, representants de prop de 100
centres de la Federació Ca-

La trobada
talana de l’Esplai, es van
reunir a L’H per celebrar la
vuitena jornada de l’entitat, i dotze tallers adreçats
a millorar els recursos pedagògics i tècnics dels
educadors. Segons la federació, en els últims anys
han experimentat un procés d’expansió fins a arribar als 97 centres adherits
a 16 comarques, que agrupen més d’11.000 nens i
joves i més de 1.400 monitors. També es va presentar la nova junta directiva.
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El Centre d’Esplai Xixell celebra
les noces d’argent. Porten 25
anys treballant en l’educació
en el lleure dels nens. Aquest
esplai del barri del Centre comença els actes commemoratius que es perllongaran fins al
mes de setembre.
Ser conscient d’un mateix,
conèixer el món, actuar vers el
món. Són tres de les consignes que
dia a dia Xixell treballa amb els
nens i joves que participen en les
seves activitats.
Els monitors treballen en el lleure a través de tallers, casals, colònies i participant activament en actes de la ciutat, com ara la rua de
Carnestoltes, el pessebre vivent o
la festa major del barri.
El Xixell va començar les celebracions al gener. La pròxima cita
serà els dies 26 i 27 d’aquest mes
amb una excursió de cap de setma-

E
N
T
I
T
A
T
S

15

Els educadors
reclamen una
millor gestió
dels recursos
d’ensenyament
Al Centre Cultural La Bòbila es
va celebrar la 2a Jornada de
Família i Educació. Sota el títol
Família, Escola i Ciutat: Eduquem per Conviure, els participants van debatre sobre les necessitats i les estratègies que
s’han de seguir per millorar la relació entre tots els agents que
intervenen en l’educació de nens i
adolescents.
Professors, representants de les
associacions de mares i pares i d’altres entitats es van reunir per debatre qüestions com la participació
ciutadana, la gestió del temps fora
de l’escola i les respostes dels adults
a les necessitats educatives dels
més petits.
Les conclusions presentades incidien en la necessitat d’optimitzar
la gestió dels recursos existents, no
només els econòmics, sinó també
pel que fa als espais comuns, l’atenció professional especialitzada,
l’oferta d’activitats extraescolars i
l’accessibilitat dels pares i mares a
òrgans com el Consell Escolar i les
AMPAS.
També es va posar de manifest la
necessitat de conciliar els horaris laborals amb els horaris escolars per
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Una festa va marcar l’inici de les celebracions

na amb les famílies a una casa de
colònies de Riudarenes.
Entre altres activitats s’han programat colònies de primavera, al
març, a la Garrotxa, i a l’abril, una trobada de seccions. El mes de maig es

farà un sopar de gala amb la presentació d’un vídeo i la revista El niu.
Les celebracions culminaran amb
l’exposició 25 anys d’esplai al Centre i la inauguració d’un nou local.
# REDACCIÓ

Es va posar de manifest
la necessitat de conciliar
els horaris de pares i fills
tal que pares i mares puguin disposar
de temps per participar en les activitats que es realitzen a les escoles fora d’horari lectiu, així com per implicar-se d’una manera més directa en
el procés educatiu dels fills.
Les estratègies que s’han de seguir per a la integració dels alumnes de diferents cultures, l’atenció
a estudiants amb necessitats especials i la conscienciació dels pares
sobre el seu rol actiu en l’educació
dels fills, van ser altres punts debatuts. Es va incidir especialment en
la necessitat de coordinar la tasca
de la família i la de l’escola, per tal
d’aportar als infants i adolescents
un model de referència que els
permeti adaptar-se a la vida en societat.
La cloenda de la 2a Jornada de
Família i Educació va ser a càrrec
de Montserrat Company, tinenta
d’alcalde d’Educació i presidenta
del Consell Escolar Municipal, que
va manifestar el compromís de la
Regidoria per continuar la feina iniciada, i va anunciar la creació immediata d’un espai de participació i
debat des d’on començar a treballar per tal de millorar l’atenció a les
necessitats d’escoles, alumnes, pares i educadors.
L’any 2001 es va celebrar la primera Jornada de Família i Educació
convocada pel Consell Escolar Municipal, amb l’objectiu de crear un
espai de trobada entre la comunitat
educativa. # ELISABETH PAVÓN

