SOCIETAT

18 d’abril del 2005

/

19

La Festa Major de Sant Josep
obre el calendari festiu dels barris
El president de la Comissió de Festes demana als veïns que participin en l’organització del programa
El barri de Sant Josep celebrarà la seva festa major durant
els dies 29 i 30 d’abril i 1 de
maig. El programa festiu manté algunes de les activitats
que ja s’han fet habituals altres anys, com la Trobada de
colles de diables infantils de
L’Hospitalet i el correfoc, organitzades pels grups Kabra i els
Tabalers d’Esjep, o bé el sopar a la fresca, que té un gran
èxit entre els veïns del barri.
La presentació tindrà lloc el dia
28 d’abril, al vespre, a l’Hotel d’Entitats, al carrer de la Mare de Déu
de la Mercè, i el pregó, a càrrec d’una de les entitats del barri, el dia 29
a les 20.30 hores. Poc després hi
haurà el primer correfoc, curt en
aquesta ocasió, i una passejada
nocturna de torxes en la qual pot
participar tot el barri i que compta
amb la col·laboració de les entitats.
L’encapçalaran els grups Kabra i els
Tabalers d’Esjep.
A l’hora de tancar aquestes línies, Antonio Gata, el president de
la Comissió de Festes, destacava
que “els pocs membres de l’entitat
que encara segueixen, els nostres
amics i els nostres familiars” continuaven treballant a les seves hores
d’esbarjo per poder oferir al barri
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Tradicional trobada de gegants i capgrossos de les festes de Sant Josep

la seva dona i unes amigues “estaven parlant amb els botiguers”. Ell
tenia previst visitar els bars amb la
intenció d’aconseguir publicitat per
al programa de les festes. I és que
la subvenció inicial de l’Ajuntament

LAIA MARTÍNEZ RONCERO
NOVA PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS

“Som gent amb inquietud
social i compromís amb L’H”
Laia Martínez Roncero és des del
dia 2 d’abril la nova presidenta de
l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet. Laia té 22 anys i estudia l’últim curs de ciències polítiques a la
Universitat Autònoma de Barcelona,
i tot i que li agrada molt l’anàlisi política, vol dedicar-se a l’ensenyament.
--- Als joves de L’Hospitalet els
costa participar als moviments
associatius?
--- Sí, però crec que és degut al fet
que el trajecte va de l’escola a l’institut i d’aquest, a la universitat. Sortim
de l’institut i ens despreocupem del
que hi passa. L’associació vol ajudar
què aquests nois i noies de secundària s’adonin que poden participar en
la seva pròpia educació.
--- Què ofereix l’associació als
joves estudiants?
--- Reivindicar els drets dels estudiants. Som un canal de transmissió
dels problemes amb què es troben
els instituts. Una persona sola no pot
fer gaire cosa. Si ho fem entre tots és
més fàcil. Quant a projectes més
concrets, ara volem crear una pàgina

web i una revista oberta a tots els
estudiants que vulguin participar-hi.
--- Quin és el perfil del jove que
s’associa?
--- Som gent que tenim una inquietud social, un compromís amb la ciutat. Joves que tenim una motivació i
ganes de canviar coses.
--- Quin és el diagnòstic que es
pot fer del món educatiu local?
--- Tenim una problemàtica similar a
la d’altres ciutats com Badalona o
Santa Coloma, especialment pel que
fa a resoldre la derivada de la immigració. Hi ha instituts que tenen més
del 50 per cent d’alumnes immigrants. Un dels problemes més importants és l’idioma. Tot i que hi ha
aules d’acollida, aquestes continuen
sent insuficients. Si un professor no
pot donar bé una classe, els alumnes
que sí podrien seguir-la potser es
queden una mica endarrerits. Solucions? Potser fer una integració més
ràpida, no ho sé. S’hauria de pensar.
Però és veritat que és un problema
que tenen els instituts.
--- Incidiu d’alguna manera en
aquesta problemàtica?

---- Volem incidir-hi. Fem anàlisi i volem fer sentir la nostra veu.
--- Com ho feu això?
--- Trobar els mecanismes és difícil.
Molts cops organitzem campanyes.
L’opció que tenen els estudiants és
manifestar-se, tot i que aquesta no
és sempre la millor manera.
--- No us sentiu amb prou suport?
--- Els joves en general li donen força
importància a l’associació. La gent
que podem moure és molt àmplia.
Fa un parell d’anys, quan les protestes per l’educació, les mobilitzacions es convocaven des de L’Hospitalet i vàrem tenir una gran resposta
dels estudiants de la ciutat. La nostra
és una de les associacions d’estudiants que més pes té a Catalunya.
Això et dóna força, però poder incidir
en els temes és molt difícil. Cal dir
que també participem en el Consell
Escolar de Ciutat i al Consell de Nois
i Noies de L’Hospitalet.
--- Quina és la teva opinió sobre
la reforma educativa del PSOE?
--- Són més de cent pàgines i encara no les he llegit amb profunditat.
Volem estudiar la Llei, obrir un de-

no arriba, “tot i que al final, si volem festes, acaben ajudant més”.
Mentrestant, la reduïda Comissió negocia amb l’escola de ball
Sergi i Lourdes la possibilitat que
facin un espectacle de balls de saló

G
E
N
T
D
E
L’
H

GABRIEL CAZADO

una gran festa major. “Cada vegada
és més dificil”, es lamenta Gata.
“Cada cop som menys els que estem disposats a ocupar-nos de l’organització.” Així ho explicava quan
just acabava de plegar de la feina i

per a la festa que tradicionalment
ofereixen a la gent gran. Serà el dia
de comiat, l’1 de maig, a les 18 hores. A la nit, concert d’havaneres i
focs d’artifici. A la mitja part de les
havaneres es lliuraran els premis
del ja tradicional concurs d’aparadors de les botigues, organitzat per
la Unió de Botiguers.
El parc de més activitat del barri
és el de la Serp i allí serà on se celebrin la majoria d’actes. Antonio
Gata ja pensa en l’organització de
l’esmorzar popular que ofereix la
Comissió a tots els veïns que vulguin degustar-lo. “Botifarra amb pa
i un glop de vi. El preparem nosaltres mateixos, els amics i tots els familiars i voluntaris que vulguin ajudar”, diu. Serà el dia 1 de maig.
Antonio parla de les festes amb
il·lusió, però molt interessat a fer
una crida a tots els veïns del barri
de Sant Josep. “Portem vuit anys
fent les festes. Volem que la gent
s’animi a participar-hi, no només en
les celebracions, sinó també en
l’organització del programa i les
múltiples feines que això comporta.” I és que el president ha vist les
festes majors des que era un nen,
“tot i que durant un temps es van
deixar de fer”, i formen part de les
seves vivències. # C. GÓMEZ

És la sòcia de més edat de l’Associació
d’Estudiants, una entitat que aplega des
d’alumnes de secundària fins a universitaris
bat i establir quina és la nostra postura. Però una de les coses que no
ens agrada és que es mantingui la
religió a les escoles. El lema de l’Associació és: Una educació pública,
laica i de qualitat. Aleshores, cre-

iem que dins d’una educació laica
no hi cap la religió. Més aviat hauria de ser una assignatura que estudiés totes les religions, especialment en aquest moment de diversitat religiosa. # C. GÓMEZ

