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2 d’octubre del 2006

L’H ret homenatge a 40 mestres
i conserges d’escoles públiques
Acte inaugural del curs 2006-2007 amb el conseller d’Educació i Universitats

Lola Asensi i Dolors Mendiola, amb el guardó

En l’acte inaugural del curs
escolar es va fer referència al
Pla educatiu d’entorn per a la

L’apunt
prevenció de l’absentisme escolar. Un programa que afecta hores d’ara 10.000 alumnes dels barris del nord i que
treballa temes com els processos de transició amb itineraris educatius acompanyats i a la convivència i la
implicació de les famílies en
qualitat d’agents educatius.

Representants de l’Ajuntament,
encapçalats per l’alcalde, Celes
tino Corbacho, i veïns del carrer
de Femades, juntament amb
membres de l’AVV del Centre,
han mantingut una altra reunió
per cercar noves vies de solució
a les molèsties que ocasionen
les discoteques ubicades a la
zona limítrofa de Cornellà. Els
veïns afectats insisteixen en sol·
licitar el trasllat o el tancament
dels locals, però “l’Ajuntament
de L’Hospitalet –va dir la primera
tinenta d’alcalde, Núria Marín– no
té competències per dictar el tanca
ment d’una activitat ubicada fora del
seu terme municipal”.
Marín va apuntar que el dis
positiu de seguretat especial que
opera a la zona es veurà reforçat a
partir del novembre amb el desple
gament dels Mossos a Cornellà, fet
que millorarà la coordinació entre
policies locals i autonòmica davant
actuacions específiques en aquesta
àrea. Paral·lelament, l’Ajuntament
de L’H farà gestions amb Cornellà
per revisar les llicències dels locals.
En aquest sentit, Núria Huete, por
taveu de la plataforma d’afectats, va
explicar que “volem veure les llicèn
cies i el projecte de Can Femades,
ja que no té res a veure amb el què
s’ha fet, i continuarem demanant el
trasllat de les discoteques”.
Antoni Bisbal, president de l’AVV
del Centre, va recolçar la tasca de
l’Ajuntament de L’H. “Creiem que
és tot el que es pot fer i si el dia de
demà les discoteques surten d’allà
magnífic”, va dir. # r .
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Gabriel Cazado

alumnes. “Al principi ser dona i con
serge no va ser ben acceptat per
alguns pares, però de mica en mica
ho van assumir”. Per ella, el reconei
xement que ha rebut “demostra l’a
fecte que té aquest Ajuntament als
treballadors”, ha dit.
Sobre els canvis dels alumnes,
diu que “abans no jugaven a bàs
quet a l’hora del pati i a l’escola tot
era molt més rígid”. Un bon record,
l’homenatge que ha rebut de l’esco
la, i un de dolent, un dia que se li va
escapar un nen.
A la jornada van par ticipar el
conseller d’Educació i Universitats,
Joan Manuel del Pozo; l’alcalde, Ce
lestino Corbacho; el tinent d’alcalde
d’Educació i Cultura, Mario Sanz,
i la tinenta d’alcalde d’Educació,
Montserrat Company. # marga solé

gabriel cazado

L’Ajuntament ha homenatjat una
e
quarantena de mestres i per
d
sonal no docent de les escoles
u
locals, que s’ha jubilat durant el
c
curs 2005-2006. L’acte va tenir
a
lloc al palauet de Can Buxeres
c
durant la sessió inaugural del
i
curs escolar 2006-2007.
ó
El personal homenatjat va
rebre un diploma i un obsequi
commemoratiu. És el cas de Do
lors Mendiola, de 61 anys i 35 de
professió. Va començar la seva tasca educativa en un poblet de mun
tanya. Després va fer de mestra a
Badalona, a Horta, al Prat de Llo
bregat i finalment a L’Hospitalet.
Un cop aquí ha passat pel col·legi
Canigó, pel Joanot Martorell i pel
CEIP La Carpa, fins a la seva jubila
ció enguany. Per Dolors, aquest acte “ha estat molt entranyable. És
un reconeixement a les persones
que hem treballat en l’àmbit de
l’educació. Al cap i a la fi, els nostres
alumnes són els futurs ciutadans de
L’Hospitalet”, diu. Per la mestra, la
seva tasca ha estat sempre vocacio
nal i manifesta tenir “bons records,
sobretot dels alumnes i dels pares”.
En parlar de les diferències tant de
l’alumnat actual com de les famílies,
pensa que “ha canviat més la socie
tat que l’ensenyament en si”.
Lola Asensi té 60 anys i en fa
34 que és conserge, primer al Cole
gio Nacional Europa –que més tard
es diria Joan Miró–, al Sant Josep
Alpí i al Joan Maragall. En aquests
anys Lola pensa que ha canviat l’educació però també els pares i els

Reunió entre
veïns del
carrer de
Femades i
l’Ajuntament

Intervenció del conseller a Can Buxeres

