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L’Institut
Pedraforca
podria deixar
d’impartir
batxillerat
El Departament d’Educació de
la Generalitat ha anunciat que
per reduir despeses eliminarà
els estudis de bat xillerat en
diversos centres d’educació
catalans i que concentrarà els
alumnes en altres instituts pròxims. Aquesta decisió afecta
l’Institut Pedraforca del barri
de la Florida que pot deixar
d’impartir batxillerat a partir del curs
vinent. Els alumnes es repartirien
en altres instituts pròxims del barri
de Collblanc, com ara el Margarida
Xirgu o l’IES Eugeni d’Ors.
Aquesta situació ha fet que la
comunitat educativa del Pedraforca
posi de manifest la necessitat de
mantenir el batxillerat per no reduir
l’oferta educativa del centre que
quedaria limitada als cicles forma tius. L’alcaldessa ha mantingut reunions amb els directors dels centres
educatius afectats per trobar-hi una
solució satisfactòria.
D’altra banda, les formacions po lítiques de la ciutat també s’han posicionat en contra d’aquest anunci.
PSC i PP presentaran mocions en
aquest sentit al pròxim Ple, ICV-EUiA
demana a la Generalitat que rectifiqui i CiU portarà el tema al Parlament. # REDACCIÓ
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La Farga acull les fires Vive
Latinoamérica i Firagran
Durant els mesos d’abril i de maig
La Farga de L’Hospitalet acull
l’abril i el maig dues de les fires
més visitades del seu calendari
anual. Els dies 17 i 18 d’abril
tindrà lloc la cinquena edició
del saló Vive Latinoamérica, i
del 5 al 9 de maig obrirà les
seves portes la dotzena edició
de Firagran.
Vive Latinoamérica és la fira lla tina més important de les que se cele bren a Espanya, segons els or ganitzadors. Ocuparà 7.000 m2 dedicats
a gastronomia, folklore i qüestions
d’interès per al col·lectiu resident
al país, com ocupació i formació, a
més d’exhibir les sis copes guanyades pel Barça la passada temporada
i sor tejar 4 samarretes signades
per Leo Messi i dues pilotes signades per la plantilla blaugrana.
Aquest saló vol contribuir a la in tegració dels immigrants llatinoamericans i, alhora, donar a conèixer
l’oferta turística d’aquest continent.
En destaca la mostra gastronòmica
que s’ofereix a la fira, amb degustació de plats de 7 països.
Firagran és el saló de la gent
gran de Catalunya i aplega una àm plia oferta per a aquest col·lectiu
sobre cultura i oci, esports, salut, noves tecnologies i alimentació, entre
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CiU demana més
inspeccions als locals
d’oci de Femades
El grup municipal de CiU demana,
segons informa en nota de premsa, que “s’intensifiquin els controls
policials de la zona de discoteques
de Fema des”, a Cornellà, després que l’administració hagi de cretat el tancament preventiu per
6 mesos d’un local per incompliments diversos.

EUiA visita Pubilla
Cases per conèixer
l’opinió dels veïns
Dins la seva programació de visites als barris, el regidor d’EUiA,
Alfonso Salmerón, i dirigents de
la formació van visitar el mes de
març el barri de Pubilla Cases per
escoltar l’opinió de veïns i enti tats sobre urbanisme, seguretat
i serveis, i atendre els seus problemes quotidians.
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Edició de Firagran corresponent a l’any 2009

altres temes. En paral·lel, convoca
sessions de refl exió i debat sobre
temes d’interès per a la gent gran,
com les pensions, l’habitatge o el
consum, i activitats participatives
obertes a tots els assistents. Durant
el saló es lliuren els premis Firagran
destinats a persones i entitats que
treballen per a la gent gran.
El saló està obert als socis de

tots els casals de gent gran de Catalunya, que hi participen activament.
De moment hi ha més de 60 entitats
confirmades. Firagran l’organitzen la
Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de L’Hospitalet i de Barcelona.
A més, hi col·laboren nombroses
entitats d’arreu de Catalunya. L’edició
celebrada l’any 2009 va aplegar més
de 200.000 visitants. # REDACCIÓ

Les joventuts del PSC
lliuren carnets a una
vintena de nous afiliats
La primera secretària local del
PSC, Núria Marín, ha lliurat els
car nets de les JSC als 25 nous
militants d’aquesta forma ció
política juvenil. Durant l’acte,
les Joventuts Socialistes van
presentar la seva nova imatge i
una nova revista de publicació
mensual.

