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El Consell de Nois i Noies estudia
les barreres arquitectòniques
Oci jove, immigració i mitjans de comunicació, altres temes tractats durant el curs 2006-2007
El Consell de Nois i Noies va realitzar la darrera reunió plenària
per exposar les propostes per
millorar la ciutat que han elaborat al llarg del curs. El consell
està format per 29 alumnes de
primària i 40 de secundària de
centres públics i privats.
Els alumnes de primària van rea
litzar un únic treball que va consistir
a analitzar les barreres arquitectòni
ques existents a la ciutat. El treball
es va realitzar en col·laboració amb
entitats de gent gran de L’H. L’estudi
es va fixar en l’amplada dels carrers
i les voreres, les rampes, l’estat del
paviment i els semàfors.
Els principals problemes que es
van trobar van ser les rampes inade
quades o la falta de rampes, l’estat
del paviment i els problemes provocats per actes incívics, com ara cotxes mal aparcats. Entre els aspectes
positius es trobaven la quantitat de
semàfors adaptats a persones amb
deficiències visuals i l’amplada de
les voreres, que era correcta en la
majoria de casos.
L’alcalde, Celestino Corbacho, va
destacar la feina feta pels consellers i
va dir que prenia nota dels aspectes
que cal millorar. “No estem satisfets
de l’estat de moltes voreres que no
tenen la mida adequada i que presenten molts obstacles però continuarem treballant per millorar-les.
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Els estudiants de secundària del Consell de Nois
i Noies van analitzar el

fet migratori. Segons les
enquestes realitzades, els
estudiants immigrants arriben a Espanya per motius econòmics, buscant
una millor educació o per
motius polítics. La majoria se sent integrada en el
seu centre educatiu, però
es relaciona sobretot amb
gent del mateix origen;
valora positivament els
programes d’acolliment, i
voldria quedar-se a viure
a Espanya.
Els consellers també
van proposar realitzar un
mural al parc de la Mar
quesa i van participar un
cop al mes al programa
La vida al dia de Ràdio
L’Hospitalet. Igualment
van organitzar el concert
L’Hospi-Sona i van proposar el Cibus, un recorregut en bus pels indrets
més interessants de la
ciutat.

gabriel cazado

L’apunt

El Consell de Nois i Noies participa a la instal·lació de semàfors per a invidents

La darrera reunió del Consell
de Nois i Noies també va servir per
fer el lliurament dels premis del
concurs sobre civisme en què van
participar 2.600 alumnes de tercer i

El Joan XXIII, premiat pel
Ministeri d’Educació
Aconsegueix el guardó Marta Mata al millor centre concertat de l’Estat

Els premiats amb la ministra, Mercedes Cabrera

mis, el Joan X XIII va apor tar 29
avals d’institucions i entitats.
El Joan XXIII, situat a Bellvitge,
està integrat a la xarxa d’escoles
jesuïtes de Catalunya. Es va fundar

el 1968 amb la intenció de ser un
centre de qualitat i preocupat per
adequar-se a la capacitat econòmica dels habitants del barri. Compta
amb uns 1.500 alumnes. # n . t.

ser també el darrer acte presidit per
Montserrat Company com a tinenta
d’alcalde d’Educació. Company s’ha
jubilat i ha deixat el consistori hospitalenc. # núria toril

La UB realitza un curs
d’estiu a L’Hospitalet
sobre immigració
Es realitzarà del 9 al 13 de juliol
Encara roman obert el termini
d’inscripció per al curs d’estiu
de la Universitat de Barcelona
Nous immigrants, nous veïns,
que es realitzarà entre el 9 i el
13 de juliol a L’Hospitalet.
El curs forma part del programa Els juliols de la UB i està
estructurat en 10 apartats que
volen donar a conèixer les característiques i els efectes de la immigració a Catalunya en els darrers
anys. Igualment es vol aprofundir en
les solucions que s’han donat des
dels diferents àmbits. Es tractaran
aspectes com l’educació, la salut,
l’habitatge, l’urbanisme, el món
laboral, la legislació i els mitjans de
comunicació.
Els coordinadors del curs Nous
immigrants, nous veïns són els professors de la Universitat de Barcelona
Enric Prats i Joan Perera.
Entre els ponents es troba la
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foto cedida pel joan xxiii

El Centre d’Estudis Joan XXIII
r
ha aconseguit el primer premi
e
Marta Mata en categoria d’escoc
les concertades. Es tracta de la
o
primera edició d’aquests premis
n
atorgats pel Ministeri d’Educació,
e
que volen premiar la trajectòria
i
dels centres que destaquen per
x
les bones pràctiques i perquè
e
aconsegueixen una educació a
m
l’abast de tothom.
e
Als premis es van presentar
n
uns 80 centres de tot Espat
nya, 21 dels quals concertats.
L’escola Joan XXIII va ser l’únic
centre català. Segons el director del
Joan XXIII, Pepe Menéndez, “els premis reconeixen els centres amb una
tradició educativa forta, que destaquen perquè aposten per aspectes
com els idiomes, les noves tecnologies, la inserció laboral i, sobretot,
la inclusió. Al Joan XXIII treballem
àmpliament aquests aspectes”.
Per poder presentar-se als pre-

quart de 32 escoles de la ciutat. Es
van premiar sis dibuixos. Amb tots
els participants es va enregistar un
DVD que es va projectar als mercats
de la ciutat. La reunió plenària va

tinenta d’alcalde de Benestar Social
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, Dolors Fernández, que exposarà el tema de la immigració vista des del
món local.
Durant les 10 sessions del curs
es tractaran diversos aspectes de la
immigració també des del punt de
vista del lloc d’origen. Així doncs,
es parlarà de la immigració procedent dels països llatinoamericans,
del Marroc, de la Xina o del centre
d’Àfrica.
Aquest curs de la UB està obert
al públic en general, si bé els estudiants universitaris poden convalidar-lo per crèdits de lliure elecció.
Es realitzarà al Centre Cultural Tecla
Sala i el preu és de 185 euros, en
la modalitat de 20 hores, i de 260
euros, en la modalitat de 30 hores.
La inscripció es pot realitzar fins a
una setmana abans de l’inici del
curs. # n . t.

