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L’IES Margarida Xirgu
celebra el 25è aniversari
L’IES Margarida Xirgu commemora amb diferents activitats
25 anys de feina educativa a
Collblanc, amb uns inicis durs
a la torre Barrina del parc de
la Marquesa. “Vam començar
amb 25 alumnes per classe,
perquè no n’hi cabien més”, ja
que el local no reunia les condicions per a un centre educatiu,
segons ha recordat el director
del centre, Joaquim Roldán.
Un quart de segle més tard,
Roldán afirma que aquest IES s’ha
convertit en l’institut de referència a
Collblanc. El director comenta que
al centre es treballa “amb la filosofia
de donar un servei públic de qualitat
per als nostres veïns, que són gent
de classes populars, amb l’objectiu
que l’educació sigui una eina de
promoció social. De fet, de l’institut
han sortit molts alumnes que després han estat llicenciats i són ara
professionals reconeguts”, diu.
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Alumnos de ESO visitaron
una exposición para
prevenir el uso de drogas
I tu, de què vas? fue el título de la
muestra, organizada por la Diputación de Barcelona y destinada a los
escolares para prevenir el consumo
de drogas. En la exposición, los escolares pudieron hablar de drogas
como el canabis, el tabaco o la cocaina. El objetivo era llegar a un ámbito de entre los 12 y los 16 años porque las estadísticas demuestran
que los consumidores de drogas
cada vez son más jóvenes.

La Asociación de Enfermos
de Fibromialgia pide
más atención sanitaria
La entidad participa en la campaña
de recogida de firmas que se ha
puesto en marcha para conseguir
que el Parlament de C atalunya
apruebe una ley que mejore la atención sanitaria de estos enfermos
y una mejor protección social. La
asociación necesita como mínimo
50.000 firmas para que en la cámara catalana se pueda debatir una ley.
La sede de la entidad en L’H está en
el Centro Cultural Sant Josep.

La Fundació Terra ha
realizado una campaña
contra el cambio climático
La fundación organizó la exposición
interactiva Expoact canvi climàtic
dentro de la campaña Jo sóc la
solució. Todo ello para promover
acciones que puedan llevar a cabo
los ciudadanos, como, por ejemplo:
utilizar bombillas de bajo consumo, seleccionar la basura, poner
la calefacción a 20 grados y el aire
acondicionado a 26 grados, utilizar
el transporte público o la bicicleta y
utilizar agua fría en la lavadora.

El Margarida Xirgu va obrir les
seves por tes el 1982, a les ins
tal·lacions del parc de la Marquesa.
Amb el temps, l’institut es va traslladar a l’actual edifici de la travessera de Collblanc, on ha arribat a
tenir més de 800 alumnes. “Ara
en som 600, i tenim un centre de
gran qualitat, amb totes les classes
connectades en xarxa i amb vídeo
projectors”, afirma el director.
Els actes centrals del 25 aniversari de l’IES Margarida Xirgu s’han
desenvolupat durant el mes d’abril.
A més de l’actuació musical d’Adolfo
Osta i d’una xerrada amb l’escriptor

Bernat Romaní, els alumnes de l’ins
titut han representat La Casa de
Bernarda Alba, al Teatre Joventut,
mentre que el grup de teatre Stromboli –format per ex alumnes– va
posar en escena La cantante calva.
Coincidint amb Sant Jordi, a més,
han celebrat el lliurament de premis
del concurs literari que organitzen
anualment. Els actes culminaran el 4
de maig amb un sopar amb alumnes,
ex alumnes, professors i ex professors. # a . ferrer
http://www.xtec.net/ies-margarida-xirgu/

gabriel cazado

Va obrir les portes el 1982 en les instal·lacions del parc de la Marquesa

Una de les exposicions organitzades per l’aniversari
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