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La primera conferència tracta la protecció dels menors

El Museu exposa els seus
treballs de recerca sobre L’H

IMACNA

ROSA SALGUERO

Ha començat ja l’exposició pública de les beques premiades

El Museu ha iniciat el seu cicle de
conferències a partir dels treballs
d’investigació becats durant 1995.
El primer en inaugurar les xerrades-debats ha estat l’estudi de Josep Garcia Molina sobre La protecció de menors a L’Hospitalet.
Aproximació històrica a les mesures d’internament en el segle XX.
El 30 de gener es presentarà el treball de Sergi Falomir titulat Les
condicions de vida al segle XVIII,
mentre que el 27 de març expo-

sarà les conclusions de la seva investigació Eva Riera que ha estudiat la Problemàtica i futur del
petit comerç. El programa de recerca impulsat per l’Àrea de Cultura
ha complert deu convocatòries de
beques d’estudi, que persegueixen
fomentar la investigació sobre temes d’utilitat per a la ciutat i dels
que no es disposa documentació.
“El treball de Josep Garcia es
considera pioner ja que fins ara
existia poca documentació sobre
la infància i l’educació social a la
ciutat”, comenta Mercedes Delga-

do, psicòloga i tutora del Centre
d’Estudis. De la recerca en destaca l’aspecte històric, que porta a
l’autor a remuntar-se fins al segle
XVI, i el marc d’investigació, centrat a L’Hospitalet. Garcia ha indagat sobre l’evolució que ha patit
l’internament de menors i les institucions, “el perquè d’un acte de
caritat cristiana passa a ser una
obligació de les administracions”,
diu. “Ara, cal reflexionar sobre el
paper de la municipalitat, quan les
competències sobre els menors estan repartides”, conclou l’autor.

BREVES

Borràs, reelegido
presidente comarcal
de Convergència
Jacint Borràs ha sido reelegido presidente comarcal de la
agrupación de Convergència
Democràtica de Catalunya de
L’Hospitalet-Cornellà. A la elección se presentó una única
candidatura, encabezada por
el propio Jacint Borràs, que recibió el 94 por ciento de los votos. También se escogió el Comité Ejecutivo Comarcal. Por
otra parte, Montserrat Morante
ha sido elegida secretaria general de la JNC de L’Hospitalet.
Morante obtuvo el 100 por cien
de los votos emitidos.

Maestra del PatufetSt. Jordi premiada
por su labor
Montserrat Company, maestra
de la escuela hospitalense Patufet-St Jordi, ha sido galardonada con el XVI premio Rosa
Sensat de Pedagogia por su
obra La socialització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques a mesura que
es fan grans. Montserrat Company ha dedicado los últimos
años al estudio del proceso de
integración social de chicos y
chicas en el marco escolar.

La Guardia Urbana,
galardonada en
educación viaria
La Dirección General de Tráfico ha premiado los programas
de educación viaria llevados a
cabo por la Guardia Urbana de
L’Hospitalet en las escuelas de
nuestra ciudad. El galardón forma parte del concurso sobre
iniciativas de seguridad viaria
organizado por la Dirección
General de Tráfico. Este departamento ha valorado las sesiones educativas para minorías étnicas, procedentes de
otros países, realizadas por la
Guardia Urbana hospitalense.

