SOCIETAT

L’HOSPITALET

15

15 DE JUNY DE 1998

Els IES Bisbe Berenguer i Joan Miró, guardonats

Dos instituts de L’H
guanyen un premi a la
convivència escolar
El mural se convertirá en un símbolo del barrio

La AVV de Can Serra
celebra su 25 aniversario
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Els alumnes del Berenguer han après a integrar els discapacitats

La Asociación de Vecinos de Can
Serra ha celebrado estos días el
25 aniversario de su creación. La
asociación nació en 1973 como
plataforma de reivindicación de un
barrio con muchas necesidades,
y también con un componente político de lucha contra el régimen
franquista. Para Felipe Alba,
miembro de la junta, el balance de
estos 25 años “es muy positivo
porque la asociación ha sido pionera en la lucha ciudadana y mu-

chas de las entidades que ahora
existen en el barrio han nacido de
aquí”.
Para celebrar este aniversario,
la AVV de Can Serra ha inaugurado un mural en la plaza de la Carpa que se convertirá en su símbolo. Además, se ha organizado una
exposición fotográfica que recoge
las imágenes de las luchas vecinales, y Alfredo Vela, presidente
de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, ha
pronunciado una conferencia sobre el papel de estas entidades.

Dos entidades
de la ciudad
inauguraron
su nueva sede
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Els Instituts d’Ensenyament Secundari Bisbe Berenguer i Joan
Miró han estat guardonats amb els
primers premis a la convivència,
convocats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Els
premis tenen com a finalitat valorar les relacions quotidianes que
s’estableixen entre els integrants
de la comunitat educativa.
El projecte que va presentar
l’institut Berenguer consisteix en el
desenvolupament d’activitats per
adaptar l’esport als minusvàlids.
Tots els alumnes participen en la
confecció del material, la preparació de conferències i la pràctica
dels esports paralímpics. Així es
pretén que els estudiants siguin
conscients de la importància de la
integració de les persones amb
discapacitats físiques. La idea va
partir del Màster d’Educació Física Adaptada, que cursa una mestra de l’escola.
L’altre centre de L’Hospitalet
que ha estat guardonat, el Joan
Miró, va presentar un projecte que
consisteix en desenvolupar els valors d’integració social en l’àmbit
escolar. Concretament el títol
d’aquest programa és Instrument
de participació i col·laboració en
l’aprenentatge i font de valors d’inserció i actuació social. Es realitzen diverses activitats amb la participació de tots els alumnes per
grups, i es tracten temes com els
abocadors i les deixalles, l’explotació dels infants, el paper de les
ONG, el sexisme o les sectes. Les
conclusions de totes les activitats
es presenten a través de la confecció d’una revista.
Uns altres vuit instituts d’arreu
de Catalunya també han aconseguit el guardó, que consta d’un
diploma i de 250.000 pessetes. El
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat també ha concedit un
premi de 100.000 pessetes a altres
cinc instituts més que han quedat
finalistes.
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Las dos entidades organizaron una fiesta para celebrar la inauguración de sus nuevos locales

El Centro Castellano Leonés y la
Asociación Cultural Andaluza Hijos de Paradas inauguraron el día
7 de junio su nuevo local social en
la calle Miralta, 31 del barrio de
Sanfeliu con la actuación de diversos cuadros de baile y canción andaluza. A la inauguración asistió el
alcalde Celestino Corbacho, que
destacó el esfuerzo que habían
realizado ambas entidades para
conseguir un nuevo local. Este
nuevo espacio permitirá a las dos
asociaciones realizar un mayor número de actividades e incrementar sus socios.

