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Ensenyament. Iniciatives promogudes des de la Xarxa Groga i el Consell Educatiu de L’Hospitalet

L’H vol recursos i respecte
per al model educatiu català
La comunitat educativa
exigeix invertir el 6%
del PIB i respecte per al
model d’ensenyament
públic de Catalunya
La Xarxa Groga de L’Hospitalet do
na suport a les peticions del món
edu
catiu i exigeix la inversió del
6% del PIB en polítiques públiques
d’ensenyament, tal com estableix
la Llei d’educació de Catalunya. Al
tancament d’aquesta edició, tenien
previst participar en una mobilització
convocada a Barcelona en defensa
de l’educació pública, laica, democràtica, inclusiva i en català.
El sector educatiu de la ciutat
també es mobilitza aquests dies
en defensa d’aquest model català,
arran de la que es considera una
campanya de descrèdit enmig del
procés sobiranista. La Comissió
Permanent del Consell Educatiu de
L'H ha aprovat un text conjunt dels
seus membres en el qual critiquen
"la manca de respecte professional
envers el col·lectiu docent a Catalunya, i per la instrumentalització
política que es pretén fer amb l’educació, enmig d’un context prou dificultós”. També es mostren contraris
a una intervenció del Departament
d’Ensenyament emparada en l’article 155. La Xarxa Groga havia emès
un altre manifest criticant els atacs
al model d’ensenyament català. y

El consell de nois i noies de primària i secundària queda constituït per a aquest curs

Breves
Plan de empleo para
recuperar la expectativa
de jubilación
Se dirige a personas de 60 años
o más, que estén en el paro y
que no tengan el período de cotización necesario para acceder
a la pensión de jubilación. Las
inscripciones están abiertas hasta el 20 de noviembre a las 13h
en www.dinamitzaciolocallh.cat.
El plan forma parte del Programa
de fomento de la ocupación local
2017-2018 de la Diputació de
Barcelona. y

Campaña para fomentar
el reciclaje de vidrio en
bares y restaurantes
Impulsada por Ecovidrio y con la
colaboración del Ayuntamiento,
la campaña incluye encuestas y
entrevistas a los responsables de
locales de hostelería para conocer sus necesidades en relación
al reciclaje. El objetivo es poder
adecuar los recursos existentes
y poner a su disposición contenedores y cubos para poder trasladar los residuos de vidrio con
más facilidad. y
Com cada curs, el nou Consell de Nois i Noies ha
iniciat el seu camí, després d’una sessió solemne
de constitució celebrada al Saló de Plens de
l’Ajuntament, presidida per l’alcaldessa, Núria Marín,
i pel tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells.
El Consell de Nois i Noies és un òrgan participatiu
que té com a objectiu formar ciutadans crítics i
compromesos. Aquest curs el formen 132 alumnes
de primària i secundària escollits entre l’alumnat
dels centres educatius públics i concertats.
Enguany s’incorporen al Consell 41 nous consellers
i conselleres de primària i 36 de secundària.
L’alcaldessa ha fet els encàrrecs que els alumnes
participants hauran de treballar en els pròxims

mesos i que incidiran en resultats concrets a la
ciutat. Als de primària, els han encarregat fer el
seguiment dels treballs de la zona de jocs al carrer
de la Primavera; dinamitzar la Bústia del Consell,
que ja es troba instal·lada en diferents escoles de
la ciutat, i prendre part activa en la campanya Ser
cívic és guai. Per als alumnes de secundària, els
encàrrecs són el disseny d’una ruta d’amagatalls
o caches per donar a conèixer els espais més
emblemàtics per als adolescents; l’elaboració de
l’audiovisual Desmuntant tòpics, que faci alguna
reflexió crítica sobre un rumor o tòpic, i la creació
d’un programa de ràdio que doni veu a grups,
associacions i entitats de joves de L’Hospitalet.

El PP denuncia la falta
de equipamientos en la
zona de la Remunta
El grupo municipal critica que la
zona de la Remunta, donde se
han construido 800 viviendas, no
tiene equipamientos y servicios.
En concreto, según el PP, algunos vecinos afirman que no han
podido inscribirse en el CAP Just
Oliveras por falta de médicos y
mientras son atendidos en el ambulatorio de su anterior domicilio. y

