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Més de 30 centres de secundària
fan ‘Història de Catalunya’
El llibre i el DVD han estat redactats i il·lustrats pels centres educatius de L’Hospitalet
Més de 400 alumnes
de secundària de L’H
han participat en un
projecte que ha donat
com a resultat l’edició
d’un llibre i un DVD
titolats Història de
Catalunya
El llibre ha estat realitzat pels
centres educatius de L’Hospitalet amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana i de l’Associació
Conèixer Catalunya.
Història de Catalunya ha
estat redactat i il·lustrat pels
alumnes dels centres d’educació
secundària de la ciutat i a la seva
presentació, que va tenir lloc al
Centre Cultural Barradas, va assitir
la consellera d’Educació, Marta Cid.
També hi eren presents, entre d’altres personalitats, la tinenta d’alcalde d’Educació de l’Ajuntament
de L’Hospitalet, Montserrat Company; Joan Amorós, president d’Acció Escolar del Congrés de Cultura
Catalana, i Manuel Sorribes, director del Centre de Recursos Pedagògics de L’Hospitalet.
A l’auditori hi havia una nodrida
representació d’alumnes i professors dels centres educatius que han
participat en aquest projecte.
Al llarg de l’acte es va presentar
també la versió videogràfica d’Història de Catalunya, que està basada en
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Moment de la presentació del llibre i portada de la publicació (a la dreta)

dibuixos fets també pels alumnes i
supervisats pels seus professors.
El llibre s’ha fet a partir d’una
idea original de Francesc Sánchez i
Benas, membre de l’entitat d’Acció
Escolar del Congrés de Cultura Catalana, i la realització del suport videogràfic ha estat a càrrec d’Adolf
Sayol i Valimañas.
La nova publicació recull el treball de 420 alumnes d’ESO de 32
centres educatius de L’Hospitalet,
que també han estat autors de mu-

rals i textos, dirigits per un bon
nombre de professors. La portada,
en la qual apareix un arbre com a
motiu principal, és obra d’alumnes
de l’Escola Serra i Abella de L’Hospitalet.
Nombrosos centres escolars,
alumnes i professors van rebre
guardons que premien el contingut
històric, la qualitat plàstica i l’originalitat. L’anomenat Premi de Centre
va ser per a l’Escola d’Art Serra i
Abella, els Instituts Bisbe Berenguer

i Can Vilumara, el Centre d’Estudis
Jaume Balmes i l’Escola Canigó. També es van lliurar nombrosos certificats de participació.
L’Acció Escolar del Congrés de
Cultura Catalana i l’Associació Conèixer Catalunya (ACCAT) fan moltes activitats destinades a promoure el coneixement de la cultura catalana. Experiències en les quals
s’ha basat el treball de L’Hospitalet
s’han dut a terme també a d’altres
poblacions, com ara Cornellà (1999),

Santa Coloma de Gramenet (2001)
i Viladecans (2003).
Segons els promotors de l’idea,
“l’objectiu principal era aconseguir
la màxima participació, i la millor
manera de fer-ho era a través de
les escoles, tot implicant alumnes i
professorat en la confecció del llibre. El resultat, doncs, n’ha estat
aquest: l’edició d’un magnífic llibre
d’història de Catalunya molt ben
il·lustrat” que també recull capítols
de la història local. # C. GÓMEZ

Més de 60 joves
constitueixen el Plenari
del Consell de Nois
Són estudiants de Primària i de Secundària
recordar que ells són el futur de la
societat i per tant també són el
futur de les institucions.
 Pòsters sobre immigració
La constitució del Plenari va servir per presentar els pòsters informatius sobre el fenòmen de la immigració –fruït del treball elaborat
el curs passat per alguns membres
del Consell– que s’exposaran enguany en escoles i equipaments de
la ciutat.
Paral·lelament, tres estudiants
de L’H han exposat davant alumnes
i professors d’altres poblacions la
feina que realitza el Consell de
Nois i Noies. L’activitat formava part
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El Plenari del Consell de Nois i
Noies ha estat renovat per al
curs 2005-2006 amb un total
de 65 consellers, tots ells estudiants de 31 centres educatius
de la ciutat. Els joves procedeixen de 5è i 6è de Primària (26
consellers, de 12 escoles) o bé
de Secundària (39 consellers,
de 19 instituts).
Durant l’acte de constitució del
Plenari, que va tenir lloc al Saló de
Plens de l’Ajuntament, l’alcalde Celestino Corbacho, va encoratjar els
estudiants a treballar sobre aspectes que permetin millorar la ciutat i
en concret els va demanar propostes per dinamitzar les festes majors
dels barris. Corbacho també els va
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Reunió del darrer Plenari del Consell de Nois i Noies

de la jornada El compromís cívic
amb l’educació organitzada per la
Diputa ció de Ba rcelona a le s
instal·lacions de l’Institut del Teatre.

Els alumnes van explicar la seva
experiència a L’H pel que fa a la participació de les escoles en el disseny i les necessitats del municipi

dins dels projectes educatius de
ciutat. L’Hospitalet ha estat pionera
en impulsar aquesta mena de participació. # REDACCIÓ

