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Educació. Més de 1.500 persones intervenen en el procés participatiu del projecte educatiu del municipi

L’H, una ciutat pensada per educar
La societat civil
planteja més d’una
vintena de propostes
per contribuir a fer
de la vida diària una
experiència educadora
El Projecte educatiu de ciutat, una
iniciativa impulsada l’any 2008
per fer de L’Hospitalet un municipi
educador en tots els seus àmbits i
aspectes, ha fet un pas significatiu
amb l’elaboració d’una vintena de
propostes plantejades des de la
societat civil, és a dir, per la comunitat educativa, les entitats, tècnics
i professionals i ciutadans a títol individual. És el resultat del procés participatiu del projecte, en el qual han
intervingut directament o indirectament 1.500 persones.
Les propostes, presentades al
Ple del Consell Educatiu de Ciutat,
fan referència als 5 eixos de treball
extrets de la diagnosi feta dos anys
enrere: Mitjans de comunicació i
educació, Ús de l’espai urbà, Aprofitament dels equipaments per a ús
ciutadà, Participació activa i associacionisme i Acollida i cohesió social
al barri i a l’escola.
Sobre aquests temes, la socie
tat civil ha elaborat 22 propostes

activitats en marxa
El municipi i les seves entitats
han impulsat activitats que ja
fan de L’Hospitalet una ciutat
educadora. Aquests en són
alguns exemples:
z Projecte Camí Escolar
Segur. Transformació dels
carrers amb participació de la
comunitat educativa
z Xarxa educativa 0-6.
Coordinació entre els serveis
d’atenció a la infància
z Projecte Cicerone.
Alumnes fan acollida dels
nouvinguts per ajudar-los
z Mou-te avui. Mobiliari urbà
per fer activitat física

Les escoles bressol municipals, com la Casa de les Flors, formen part de la Xarxa Educativa 0-6

La tasca educativa
surt de les aules i
implica el conjunt
de la ciutadania

per fer de L’Hospitalet una ciutat
educadora. L’alcaldessa, Núria Marín, explica que “la idea del projecte
és que tot el que passa a la vida
de les persones educa. Algunes
propostes ja s’han posat en marxa;
d’altres es faran aviat i, d’altres hau-

ran d’esperar si ara no tenim prou
recursos per fer-les. Però tenim les
bases per saber què hem de fer per
ser una ciutat educadora, cívica i
amb bona convivència”.
Per la seva part, el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve,

z Connecta Jove. Joves fan
classes d’informàtica a veïns
afirma que “aquest és un projecte
100x100 L’Hospitalet, cada ciutat
té el seu projecte educatiu propi.
Fa 16 anys que ens vam sumar a la
Xarxa Internacional de Ciutats Educadores perquè creiem que la ciutat
és una gran escola”, conclou. y

