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Consells per fer la vida
més saludable a la ciutat
El Consell de Nois i
Noies, amb alumnes de
primària i secundària,
ha presentat els treballs
realitzats al llarg del
curs, que han tractat la
salut, l’oci, l’urbanisme
o la comunicació
Els alumnes de primària del
Consell de Nois i Noies (45
consellers de 14 escoles) han
treballat aquest curs la salut a la
ciutat. Han analitzat quins espais
saludables hi ha a L’Hospitalet
i quins hàbits personals i col·
lectius s’han de promoure per
millorar la salut dels ciutadans.
El resultat ha estat un tríptic
amb vuit recomanacions, acompa
nyades de pictogrames que els ma
teixos nois han fet: surt a passejar
i descobreix els parcs i els jardins;
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practica l’exercici físic, vés a peu o en
bicicleta; si utilitzes el bus, reduiràs
la contaminació; diverteix-te en els
museus, teatres i centres culturals;
utilitza les papereres; fes veïnat i par
ticipa en les festes populars del barri;
conviu respectant tothom i evita els
sorolls forts; i aprèn a consumir amb
responsabilitat.
A més del tríptic, han elaborat
un pòster i una bossa de pa amb la
campanya. L’alcaldessa, Núria Marín,
que va presidir l’acte, va destacar que
“els consellers han arribat a la conclu
sió que llocs on es fa salut a la ciutat
no són només els centres d’atenció
primària, sinó que hi ha altres llocs
com centres esportius o parcs que
col·laboren a millorar la salut dels
ciutadans”.
El consell de primària també va
elaborar propostes per al futur parc
de la Serp. Els consellers van propo
sar que hi hagi una zona més gran
per als nens petits, lavabos públics,
un espai per a gossos i un altre per
jugar a pilota.
El Consell de Nois i Noies de
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Són el resultat d’un dels treballs desenvolupats pel Consell de Nois i Noies al llarg del curs

El regidor d’Educació, durant el plenari del Consell

secundària, format per 53 consellers
de 18 centres, es va organitzar en
tres grups de treball. El de mitjans
de comunicació ha creat un fòrum
on line sobre civisme. També s’han
encarregat del manteniment de la
pàgina web i han participat en pro
grames de ràdio.
El col·lectiu sobre oci va orga
nitzar el concert L’Hospi Sona, amb
grups de joves de la ciutat. També
van triar el millor grup, que enregis
trarà una maqueta a la Salamandra.
El grup de transformació de la
ciutat ha elaborat un projecte per a
la nova plaça Puig i Gairalt, a Sant
Josep (entre l’avinguda del Carrilet i
l’avinguda de la Fabregada). Durant
el curs ha treballat amb un arquitec
te i l’empresa L’H 2010 per establir
les característiques que ha de tenir
aquesta zona. Segons els joves, ha
de comptar amb espai per a nens,
zona d’ombra, cistelles de bàsquet,
Wi-Fi i un espai per a gossos. L’alcal
dessa ha destacat que els joves “han
fet un projecte adaptat a interessos
diversos”. # núria toril

Creix el nombre de treballs
de les Jornades Científiques
El nombre de treballs presen
tats a les Jornades Científiques
i Tecnològiques ha crescut en
guany, ja que ha passat de
48 a 57 treballs. Del total de
presentats, se n’han seleccionat
41, que els dies 28 i 29 de maig
els seus autors van exposar pú
blicament.
Les Jornades Científiques estan
adreçades a estudiants d’ESO, bat
xillerat i cicles formatius. L’objectiu
és fomentar la creativitat científica
i l’actitud de recerca i d’innovació.
Enguany han participat 15 centres
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educatius, 9 públics i 6 concertats.
L’IES Santa Eulàlia és l’institut que té
més treballs seleccionats. Per nivells
educatius, hi ha 33 recerques de
batxillerat i 8 d’ESO. No se n’ha se
leccionat cap de cicles formatius.
Els treballs s’agrupen en 6 àmbits
temàtics: tècnic experimental, d’ex
pressió, social, de ciutat, d’igualtat de
gènere i Agenda 21. L’àmbit preferit
és el tècnic experimental, del qual
s’han realitzat 20 recerques.
Pel que fa als premis (que es lliuraran el 16 de juny al CC la Bòbila),
s’atorguen tres als millors treballs

d’ESO en els àmbits tècnic, d’expres
sió i social; tres més per als millors
treballs de batxillerat en les matei
xes categories. També es concedeix
un premi al millor treball de ciutat,
d’igualtat de gènere i d’Agenda 21, i
un per al millor centre.
Les temàtiques dels treballs són
variades, com ara el Canal de la Infanta, les escultures de la ciutat, el
bullying escolar, la immigració a Catalunya, les energies alternatives, les
motivacions del personal d’inferme
ria d’oncologia o les matemàtiques i
el cinema. # n . t.
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El 16 de juny es lliuren els premis a les diferents categories

Jornada de presentació pública dels treballs

