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“Vull intentar que escola i
ciutat tinguin més feeling”
MARGA SOLÉ

Montserrat Company, regidora delegada d’Educació, viu a L’Hospitalet
des de 1952. És mestra especialista en pedagogia terapèutica, impulsora
del Casalet, Moviment d’Ensenyants, pertany a l’Associació de Mestres
Rosa Sensat i és presidenta del Consell Escolar Municipal i del Centre
de Normalització Lingüística. Pertany a IC des de la seva fundació

Aquest mes comença el curs escolar.
Suposo que té molta feina.
Sí, encara que no és previst que
hi hagi cap problema. Tot serà a
punt menys les escoles bressol,
però en aquest tema ja hem creat
la comissió que elabori el mapa escolar de 0 a 3 anys, hem començat
a treballar en els models que la ciutat necessita i exigirem que es facin. La LOGSE reconeix que l’edat de 0 a 3 anys és també susceptible d’educació i, per tant, entra dins del sistema educatiu i no
hi renunciarem. A primària tampoc
no hi ha cap problema, i en educació secundària estem consolidant el model. Malgrat això estic
preocupada per donar resposta a
l’alumnat que ha acabat l’ESO o
que en els últims anys ha tingut dificultats per aprovar. Des del Consell Escolar i les seves comissions
hi estem treballant. Hem creat el
curs pont per a alumnes de quart,
per orientar-los després de l’ESO.
També hi ha quatre programes de
garantia social que es poden considerar com de formació professional,
en col·laboració amb el CEMFO.

Amb sols un regidor, què els va motivar a
formar part del govern?
Nosaltres des d’IC-V sempre hem
tingut la voluntat de sumar, d’intentar fer una esquerra plural. Som
conscients que no fem falta al grup
socialista, però entenem que podem aportar el nostre criteri, que
pot ser diferent, en l’aprofundiment
d’alguns aspectes com el de més
compromís amb la ciutadania i
amb els sectors més desfavorits.
Volem posar la nostra empremta,
per exemple, en la gran transformació de la ciutat que s’està fent
en aquest moment i aconseguir
que, a més de tot el canvi urbanístic importantíssim, s’aconsegueixi
que les persones siguin el centre.

compromís de l’Ajuntament. Aquest
seria un vessant, i l’altre aniria cap
a la ciutat sostenible. L’Hospitalet
necessita entendre que són necessaris uns altres hàbits de consum i un altre marc general de sostenibilitat per poder tenir una ciutat amb futur per a tothom. Són
principalment els dos àmbits en els
quals nosaltres vetllarem més, encara que són acords programàtics
que junt amb el PSC i EUiA ja hem
posat damunt la taula.

VALENTÍN VIÑAS

La diversitat de cultures que conviuen a la
ciutat, com es reflecteix a les aules?
Amb tota normalitat. L’alumnat no
té cap problema i a més hi ha un
esforç important dels mestres per
conèixer les diverses cultures. Per
a les famílies immigrants hem creat
la figura de la mediadora, una persona que els ajuda a solucionar els
primers problemes que puguin tenir, tant en la cultura com en la llengua. És a dir, ajudar els mestres a
treballar amb totes aquestes diferències de cultures i després integrar els ‘nanos’ a les classes. Fins
ara no s’ha mostrat cap situació
de rebuig però no permetem la
concentració d’alumnat en unes
escoles determinades, precisament perquè no n’hi hagi.

Estàvem
disposats a
formar part del
govern amb
qualsevol
comesa

El fet de ser regidora delegada d’Educació
va estar condicionat per la seva professió
de mestra?
L’alcalde em va fer la proposta i a
IC-V ens va semblar bé però estàvem disposats a formar part del
govern amb la responsabilitat que
fos. Tanmateix, penso que se’ns
va oferir pel fet d’haver estat durant
molts anys mestra i, per tant, relacionada amb el Consell Escolar
Municipal.
Quina és l’aportació que fa IC-V al govern
de la ciutat?
On segurament es podrà veure
més la incidència serà en la regidoria d’Educació. Des d’aquest lloc
vull aprofundir en la incorporació
del màxim de sectors de la comunitat educativa, no sols en la dimensió de l’escola sinó també de

Vetllarem per
una política
d’esquerres i
per tenir una
ciutat més
sostenible
la ciutat. En el fet de no tenir por
que la gent digui allò que pensa i
que sàpiga que li podem fer cas.
Per a nosaltres és una aposta per

avançar en la participació des de
l’escola i intentar que escola i ciutat
tinguin un altre feeling. Volem aglutinar esforços des d’Educació cap
a aquells sectors que estan amb
més precarietat, com són els discapacitats. Volem aconseguir donar respostes actives en els sectors de la ciutat que més ho necessiten.

Aquests són els objectius de la seva
política?
Des de la política de govern vetllem perquè tot el que es faci sigui
des de plantejaments d’esquerres.
Per això, en un moment determinat, per exemple en el cas del Servei d’Atenció a la Gent Gran, nosaltres ens en vam abstenir al Ple
perquè enteníem que calia una política més atrevida des del propi

Segons vostè, quins són els projectes
prioritaris per a la ciutat?
Fer una ciutat més humana, amb
un urbanisme sostenible i pisos adequats per als joves perquè no marxin de L’Hospitalet. Que els ciutadans tinguin el sentit de pertinença, de sentir-se’n responsables
perquè hi participin i hi aportin
idees. És una opció de govern dinamitzar-ho, crear la necessitat de
fer la ciutat entre tots. Avançar en
un model urbanístic més humà,
perquè les ciutats no poden ser
tant del cotxes, sinó més dels nens,
les dones i els avis, i així seran per
a tothom. Hi ha un reconeixement
de la feina ben feta però l’eix de la
ciutat són les persones.
Com a política, quina és la seva màxima
aspiració? On vol arribar?
Enlloc. Ja! Ja! Sóc una persona que
té el currículum petit però fa molts
anys que faig política des de l’escola Rosa Sensat construint l’escola
com pensava que havia de ser la
transformació de l’educació, del
professorat, en un sentit d’esquerres. La meva aspiració és seguir
fent aquesta política compromesa
del dia a dia fins on calgui. Em sento satisfeta perquè he estat afortunada d’haver pogut estar en el govern. Penso que no hagués estat
el mateix a l’oposició, els límits i les
possibilitats que dóna una opció de
govern són diferents i, a partir d’aquí, faré fins on se’m demani, però sense cap més ambició.

