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Ensenyament. En marxa el cinquè Pla educatiu d’entorn de L’Hospitalet, marcat per l’austeritat
barris de la Florida, Pubilla CasesCan Serra, Collblanc-la Torrassa i
el Gornal, i l’executen una vintena
d’entitats mitjançant diferents fórmules de col·laboració amb l’Ajuntament, tot teixint un important treball
en xarxa a la ciutat.
Aquests serveis, sufragats pel
Departament d’Educació de la Generalitat i per l’Ajuntament de L’Hospitalet, han tingut aquest curs una
reducció de pressupost per part de
l’Administració autonòmica, pal·liat
en part per l’augment de l’aportació
municipal.

Ajuntament i entitats
creen un valuós
treball en xarxa de
cohesió i d’igualtat
d’oportunitats

Activitat dels plans educatius d’entorn amb joves de L’Hospitalet, dins el curs 2008

arxiu/ foto cedida per l’ajuntament

El Pla d’entorn continua
En temps de crisi,
mantenir els mínims
pot semblar una gran
victòria. És el cas
dels valuosos plans
educatius d’entorn
“Mantenim tot allò imprescindible
del programa del Pla educatiu d’entorn”. És el missatge que ha volgut
donar el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, en la presentació
del Pla per al nou curs. Malgrat la
crisi, el cert és que s’intentarà que
la reducció de beneficiaris sigui
la menor possible. El curs passat,

aquest Pla va donar servei a més de
10.000 alumnes de L’H amb necessitats educatives a les quals l’escola
normalment no pot arribar, i també a
1.600 famílies.
El Pla educatiu d’entorn comprèn
una sèrie d’activitats orientades al
voltant de quatre grans eixos: prevenir i atendre l’absentisme escolar,
fer un acompanyament educatiu de
les famílies, ajudar en els processos
de transició educativa, i vetllar per
la convivència en l’àmbit educatiu.
També es vol contribuir a l’augment
de la cohesió social tot implicant
diferents actors de l’entorn del centre educatiu (famílies, ajuntament,
associacions, etcètera).
A L’Hospitalet, el Pla s’aplica als

Lluita contra el càncer. Noves instal·lacions

L’AECC es trasllada
al Duran i Reynals
L’Associació Espanyola contra el
Càncer de Barcelona i la Fundació Oncològica de Catalunya s’han
traslladat a una nova seu a l’Hospital Duran i Reynals. Allà disposen de
1.200 metres quadrats on treballen
psicòlegs especialitzats en casos
oncològics i voluntaris, amb el suport de personal administratiu.
A les noves instal·lacions, l’associació pot atendre els usuaris i
familiars de forma més còmoda i
potencia les sinèrgies amb l’entorn,
centre neuràlgic de la investigació
oncològica.
L’alcaldessa, Núria Marín, i la

consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, van visitar la nova
seu de l’AECC i van destacar la tasca que fa l’associació i l’alt nivell de
diagnòstic i tractament d’aquesta
malaltia als hospitals catalans.
Ambdues van parlar del potencial sanitari de L’Hospitalet. Marín
va afirmar que la ciutat és una de
les millors equipades del món en
aquest àmbit i la consellera va afegir
que Catalunya és un dels llocs del
món on es tracta millor el càncer. y
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www.aecc.es

Pla d’entorn. Activitats més destacades
En aquest Pla s’inclouen
activitats molt variades però
amb un denominador comú:
incrementar l’èxit escolar per
reduir les desigualtats. Són
serveis que inclouen, entre
d’altres, tallers d’estudi assistit de
reforç escolar directe a alumnes
amb més dificultats d’èxit en els
estudis; reforç i acompanyament
en el pas de primària a
secundària; programes per evitar
l’abandonament escolar o per
orientar l’alumne no graduat;
programes de prevenció de

L’Ajuntament es
tenyeix de rosa
Amb motiu del Dia Mundial contra
el Càncer de Mama, que es commemora el 19 d’octubre, la façana
de l’Ajuntament es va il·luminar de
color rosa en solidaritat amb els
ciutadans que pateixen aquesta
malaltia i per conscienciar la població de la importància de la prevenció i d’un diagnòstic precoç.
L’acte es va iniciar amb la lectura
d’un manifest a càrrec de representants de la Junta Provincial de
l’Associació Espanyola Contra el
Càncer, en el qual van reivindicar
millores sociosanitàries per tal
que les persones afectades de
càncer de mama guanyin en qualitat de vida i facilitar la reinserció
laboral. Minuts després, la façana
de l’Ajuntament es va il·luminar de
color de rosa, símbol de la solidaritat amb els afectats.

l’absentisme escolar; observatori
de la violència a l’escola (que
facilita al professorat estratègies
de millora de la convivència
a l’aula); activitats d’iniciació
esportiva, etcètera.
Els plans, que han donat un
excel·lent resultat a L’Hospitalet
en els darrers quatre anys, tenen
en principi data de caducitat
ja que es van signar per a sis
cursos (en queden aquest i un
altre). Tot i això, la Regidoria
d’Educació es mostra partidària
de la seva continuïtat.

A més, la Regidoria d’Educació
assumirà amb el seu personal activitats que fins ara es feien en conveni
amb entitats o fundacions de la ciutat. També alguns centres educatius
han decidit dedicar part dels seus
recursos a alguna d’aquestes activitats que d’altra manera s’haurien
perdut. Finalment, encara s’espera
salvar també les activitats d’iniciació
esportiva amb una ajuda del Departament d’Esports de la Generalitat.
D’aquesta forma, segons el tinent
d’alcalde d’Educació, s’espera que
la reducció de pressupost no es tradueixi en una reducció dels serveis
de la mateixa proporció, i fins i tot
que s’intenti igualar el nombre de
beneficiaris del curs anterior.
Aquest curs, un total de 80 municipis catalans han renovat fins a
95 plans educatius d’entorn com
el de L’Hospitalet, amb una dotació global de la Generalitat de 4,2
milions d’euros, als que s’afegeixen
després les aportacions dels ajuntaments. A tot Catalunya aquests
plans arriben a més de 317.000
alumnes i 883 centres educatius de
diferent tipologia. y
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