10 de novembre del 2003 /

LA CIUTAT

El Consell de Nois i Noies
tria els seus representants
al Consell Escolar Municipal
Rubén Caballero i Aida Valle
van ser elegits en la reunió
del Consell de Nois i Noies,
celebrada el 15 d’octubre
com a delegats per formar
part del Consell Escolar Municipal en el qual també són
representats mestres, pares,
Ajuntament, Generalitat i
alumnes i ara també hi serà
una representació del Consell de Nois i Noies.
A la reunió, van assistir
l’alcalde, Celestino Corbacho, i la
regidora d’Educació, Montserrat
Company. Per a Corbacho, “és
molt important implicar els nois i
noies i també les escoles en
qüestions de ciutat i al mateix
temps això permet al govern municipal conèixer l’opinió dels
alumnes sobre aquest tema”.
Company va valorar positivament el treball del Consell perquè els fa conèixer des de dins
l’administració municipal. “Aquí
es veu que no és cert que els
adolescents no són actius i participatius a la seva ciutat”.
En el Consell de Nois i Noies

E
N
S
E
N
Y
A
M
E
N
T

El AVE recibe
alegaciones
de vecinos y
Generalitat
La Asociación de Vecinos de
Bellvitge quiere que el apeadero de Renfe del barrio
continúe después de la construcción de las vías del AVE.
Los vecinos han presentado
diversas alegaciones al proyecto apoyadas por más de
14.000 firmas. Según la Asociación de Vecinos, “la estación tiene más de veinte
años de historia, es utilizada
por más de 5.000 personas al
día y proporciona un servicio de
transporte fundamental a los vecinos y vecinas para trasladarse a
sus puestos de trabajo o para
aquellos que vienen a estudiar o
a trabajar a L’Hospitalet”.
También el Departament de
Política Territorial de la Generalitat ha presentado alegaciones al
trazado del AVE. El ente autonómico, de común acuerdo con el
Ayuntamiento de L’Hospitalet, reclama la continuidad y funcionalidad de las avenidas América, Vilanova y la calle Ciències, y que
los trazados de las líneas de Cercanías en la zona del futuro intercambiador de la Torrassa se ajusten al proyecto básico que ha redactado la ATM con la colaboración del Ayuntamiento. # R .
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participen quaranta consellers infantils d’entre 10 i 16 anys que
representen deu escoles de la
ciutat. La iniciativa forma part del
programa L’Hospitalet Ciutat Educadora que està inclosa dins de
la Carta de Ciutats Educadores.
L’objectiu és fomentar la implicació personal i col·lectiva dels
nois i noies amb la ciutat, donarlos veu i crear mecanismes adients
perquè les seves opinions siguin

escoltades i reconegudes pels
adults. El plenari del Consell de
Nois i Noies es reuneix tres cops
l’any, a més de les trobades mensuals. La primera convocatòria
s’ha fet ara a l’octubre, al febrer
es farà un seguiment dels grups
de treball i al maig es presentarà
la feina feta. # M. SOLÉ
www.l-h.es/cat/educaform/
forum/consellnoisnoies.htm

GABRIEL CAZADO

En una reunió celebrada per organitzar el treball de tot el curs

Corbacho i Company van assistir a la reunió
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