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Ensenyament. El document recull més d’un centenar d’adhesions de grups polítics i entitats, però no la unanimitat del Ple

L’H signa el Pacte local per l’educació
El Pacte vol garantir la
igualtat d’oportunitats
amb 155 propostes
per afrontar els reptes
de futur en educació
El Pacte local per l’educació de
L’Hospitalet ha començat a caminar,
un cop rubricat per 105 signants:
el Govern municipal, grups polítics,
entitats educatives, socials, veïnals,
sindicats, AMPA i centres educatius.
El document estableix 155 propostes d’actuació per garantir l’educació
pública com “un servei essencial de
la comunitat, destinat a fer que l’educació sigui accessible per a tothom,
sense distinció de cap classe, en
condicions d’igualtat d’oportunitats,
amb la garantia de regularitat i continuïtat, i amb l’adaptació progressiva
als canvis socials”.
Els acords sobre educació van
començar a gestar-se durant el curs
passat, en una quinzena de reunions
i amb el debat d’unes 300 esmenes
per intentar consensuar el Pacte
amb tota la comunitat educativa. El
text signat fa una diagnosi de la ciutat sobre l’educació com a garantia
de cohesió social i igualtat, defineix
el municipi com a ciutat educadora
en xarxa i recull els recursos necessaris per gaudir d’una educació de
qualitat des de l’educació infantil
fins a la formació al llarg de la vida.
D’aquesta anàlisi se’n deriven
les 155 propostes educatives amb
un quadre final de demandes que
s’adrecen a l’Ajuntament, la Generalitat, la Diputació, el Consell
Comarcal del Barcelonès i l’Estat,
i també a sectors de la comunitat

Diverses entitats signen el Pacte local per l’educació a l’acte de rúbrica celebrat al Barradas

consell de nois i noies
S’ha constituït un nou consell
format per 91 alumnes de
54 centres de primària i 37
de secundària, escollits a 28
centres públics i concertats.
L’alcaldessa els va fer diversos
encàrrecs, entre els quals
destaquen executar el projecte
de la bústia del Consell per
instal·lar-la a biblioteques i
centres educatius, recollir
preguntes i opinions de
l’alumnat, i dissenyar l’interior i
les activitats que acollirà el nou
Punt Juvenil de Ca n’Arús, al
barri del Centre.

educativa com la família, els docents i les entitats socioeducatives.
El Consell Educatiu de Ciutat
serà l’òrgan de participació que
farà el seguiment i l’avaluació de
les accions que proposin el Ple i
el Govern municipal per assolir els
reptes que es planteja el Pacte. El
document també serà la base de
negociació de l’Ajuntament amb totes les administracions implicades,
alhora que els signants es comprometen a vetllar per acomplir les
accions proposades fins al 2025.
A favor i en contra
Durant la signatura del Pacte
local per l’educació, l’alcaldessa
Núria Marín va afirmar que “tots els
que l’hem donat suport compartim

El Consell Educatiu
de Ciutat en farà el
seguiment i avaluarà
les propostes
el convenciment que l’educació és
la millor garantia per aconseguir
una societat cohesionada i amb
igualtat d’oportunitats”.
Així ho han entès el Govern municipal, els grups polítics del PSC,
ERC i Convergència-PDECat, 50
centres educatius, la FAPAC, els
sindicats UGT i CCOO, el Consell
de l’Esplai de L’H, Òmnium Cultural, el Casalet i la Fundació Pere
Tarrés, entre d’altres.

S’hi han desvinculat, però, els
grups polítics Ciutadans, ICVEUiA-Pirates, PP i CUP-PA, a més
de la Xarxa Groga.
Ciutadans volia que s’exclogués
del pacte la immersió lingüística en
català, igual que el PP, que també
defensa la llibertat de les famílies
per triar centre i vol una educació
trilingüe.
Per contra, les formacions que
integren Canviem L’H volen un
pacte exclusivament per l’educació
pública que exclogui la concertada,
mentre que CUP-PA creu que només pretén desplegar la LEC i legitimar l’escola “privada concertada”.
La Xarxa Groga comparteix
aquesta defensa de la pública davant la concertada. y

Societat. Entitats de la ciutat com La Fundició, Coop de Mà, Espai Brotes o Brain-Bridge estan impulsant la seva creació

Xarxa d’Economia Social i Solidària, a L’H
Diverses entitats i cooperatives de
la ciutat –com Coop de Mà, La Fundició, Espai Brotes i Brain-Bridge–
estan impulsant la creació de la
Xarxa d’Economia Social i Solidària
de L’H (XES) amb l’objectiu de crear connexions entre projectes mutus

que aposten per un model d’economia més justa.
En la primera reunió les entitats
han presentat els seus projectes,
les activitats que desenvolupen i
també tot allò que poden aportar
per anar teixint la xarxa. “Volem

apostar per un model d’economia
social a la ciutat i treballar per la
democràcia dins de les pràctiques
econòmiques. L’objectiu és cooperar entre nosaltres, compartir
necessitats i interessos i ser-ne
agents actius”, ha explicat Eva Alba

de la cooperativa Espai Brotes.
Pel que fa als objectius, consideren que han de ser tant de caire
intern com per donar-se a conèixer
entre els veïns. Brain-Bridge fa sis
anys que treballa al barri de Collblanc per integrar i formar perso-

nes immigrades. Segons el seu president, Joan Avilès, “aquest tipus de
xarxa permet que la gent expulsada
del sistema tradicional es pugui
integrar”. També Rosa Maria Gironès, de Coop de Mà, ha dit que “es
tracta de conèixer-nos i saber quins
recursos podem compartir a la
xarxa i si hi podem col·laborar”. Els
integrants han manifestat la voluntat
de continuar cap a la constitució. y

