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El president i l’alcalde van fer un recorregut per L’H el passat 22 de juny
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El president de la Generalitat, Jordi
Pujol, acompanyat
de l’alcalde, Celestino Corbacho, va
efectuar un recorregut per L’Hospitalet,
el passat 22 de juny, per inaugurar diversos equipaments i lliurar
les claus de 78 nous habitatges socials al Gornal.
Pujol i Corbacho van posar la
primera pedra del nou casal Progrés que es construirà a la plaça
Guernica, i van complir així una
antiga reivindicació dels veïns de
Collblanc-la Torrassa. Amb una inversió prevista de 150 milions de
pessetes, disposarà d’una sala polivalent, sala de TV, magatzem,
vestidors, gimnàs, perruqueria,
dues aules taller, sala de juntes,
sala de reunions, despatxos d’administració i serveis.
Pujol va comentar que aviat començaran les obres i que, probablement, la inauguració es podria
fer als voltants del Nadal de l’any
vinent. El president de la Generalitat va afegir que si el casal no s’ha
començat abans és perquè no van
tenir els terrenys fins juliol de 1998.
Per la seva banda, l’alcalde va demanar a la Generalitat la màxima
cooperació perquè a través de l’urbanisme es transformi el barri que
–va dir– “no ens agrada com està”.
Jordi Pujol va inaugurar també la residència de gent gran Jeri-

L’Institut d’Ensenyament Secundari Bisbe Berenguer, de Santa Eulàlia, ha obtingut dos premis que suposen un reconeixement al seu
programa educatiu i pedagògic.
Es tracta de la segona edició dels
Premis a la Convivència Escolar
convocats per la Generalitat i el
quart Congrés Interescolar de
l’Ajuntament de Barcelona.
En els premis a la Convivència Escolar, el treball guanyador
duu per títol Estem... en obres i explica les obres arquitectòniques i
educatives que s’estan duent a terme per promoure els valors de la
solidaritat, la tolerància, la diversitat i la integració de les persones
discapacitades. Pel que fa al Congrés Interescolar, l’institut ha rebut
quatre premis relacionats amb els
drets humans, el medi ambient, l’educació solidària i l’esport.
Per al director, Miquel Codina,
aquests premis suposen un reconeixement al programa educatiu i
pedagògic que impulsa la comunitat educativa de l’IES Bisbe Berenguer i els programes aplicats
responen a uns dels drets fonamentals de la reforma educativa:
la transmissió de valors cívics a
través de l’activitat acadèmica.
L’any 1998, l’institut va rebre un
premi a la convivència escolar pel
treball Iguals per ser diferents, que
reivindicava la integració dels nens
d’altres cultures.
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Jordi Pujol posa la primera
pedra del nou casal Progrés

L’IES Bisbe
Berenguer ha
estat premiat
per la tasca
educativa

Moment de la col·locació de la primera pedra del casal Progrés a Collblanc-la Torrassa
có de la Fundació Sant Roc, a Sant
Josep. El centre disposa ara de 69
places i s’ampliarà amb 77 més
quan finalitzi la tercera fase de les
obres. A més, compta amb 24 places per al centre de dia.
La comitiva va visitar el Centre Esclat de Bellvitge per conèi-

xer de prop el projecte Òmnia que
pretén impulsar l’accés a les noves tecnologies a joves amb risc
de patir processos de desigualtat
social i a aturats de llarga durada.
D’altra banda, Jordi Pujol va
lliurar al Gornal les claus de 78
nous habitatges en lloguer de rè-
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gim especial. Aquesta promoció
d’habitatges disposa de 96 pisos.
Tots són de tres habitacions i es
troben al carrer Juan de Juanes.
També al Gornal, el president de
la Generalitat va inaugurar l’Hotel
d’Entitats, ubicat a la rambla Carmen Amaya.
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El CEIP Joaquim Ruyra ha commemorat el seu 25è aniversari
amb l’elaboració d’un mural cívic
a la paret del pati de l’escola que
dóna al carrer Garrofers. Les mares dels alumnes van encarregarse de pintar el mural amb la col·laboració dels grafiters de l’esplai de
la Florida, que van escriure un missatge de solidaritat: “Tots els nens
han de tenir els mateixos drets independentment del sexe, raça o
condició econòmica”.
D’altra banda, els alumnes
d’ESO de l’escola Balaguer van reproduir la vida d’un riu. Sota el títol El riu, font de coneixement van
fer una maqueta de 15 metres amb
peixeres de més de 2.000 litres
d’aigua procedent del riu Ebre i
amb 25 espècies de peixos diferents. A través d’unes pantalles de
vídeo s’explicava el procés de
construcció de la maqueta.
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Un mural cívic i
la maqueta d’un
riu, propostes de
les escoles

