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Un nou Consell de Nois i
Noies treballa per millorar L’H
Un total de 95 estudiants de primària i secundària integren aquest òrgan consultiu
Un total de 42 alumnes de
pri mària de 16 col·legis de la
ciutat i 53 estudiants de secun
dària de 18 instituts són els integrants del nou Consell de
Nois i Noies que es va constitu
ir el 24 d’octubre, en un acte al
Saló de Plens de l’Ajuntament
presidit per l’alcaldessa Núria
Marín. Els 95 consellers –42
dels quals hi participen per primer cop– han assumit la res
ponsabilitat de treballar durant
els dos pròxims cursos propos
tes que millorin la qualitat de vida
a la ciutat, amb l’objectiu de fer-les
arribar a l’equip de govern per a la
seva possible aplicació.
L’alcaldessa, després de donar
la benvinguda als consellers i de
lliurar-los els carnets acreditatius,
els va encarregar nous temes de
reflexió. En el cas dels estudiants de
primària els va demanar propostes
per fer la ciutat encara més saluda
ble, treballant aspectes com els hàbits d’alimentació i la pràctica de l’esport. Mentre que als estudiants de secundària els va encarregar una anà
lisi dels usos dels espais públics
(parcs, jardins, places...) i propostes
per fer-los més amables i afavorir el
civisme i la convivència.
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Els integrants del Consell de Nois i Noies amb l’alcaldessa Núria Marín i els tinents d’alcalde Lluís Esteve i Mario Sanz
n Sis anys de trajectòria
Per la seva banda, el tinent d’al
calde d’Ensenyament, Lluís Esteve,
va recordar que aquest òrgan fun
ciona des de fa sis anys i va valorar
les propostes que ha aportat a l’Ajuntament, algunes de les quals
s’han materialitzat. Un exemple és

Treballaran fent propostes
per millorar la qualitat
de vida dels hospitalencs

la campanya Ens movem per L’H, que
han treballat alumnes de primària del
Consell sortint, per fomentar l’ús del
transport públic. Són un total de sis
pancartes amb eslògans diferents
que il·lustraran les marquesines d’au
tobús dels sis districtes hospitalencs.

El primer pòster es va instal·lar coin
cidint amb la jornada de constitució
del nou plenari.
Altres propostes del Consell sortint han estat el Citybus, per recór
rer racons emblemàtics de la ciutat,
o el fòrum on line, un canal obert

a la reflexió i al debat dels joves. El
tinent d’alcalde d’Educació i Cultu
ra, Mario Sanz, va animar els nous
consellers a aprofitar l’experiència.
“Esteu fent una lliçó pràctica de
democràcia i de participació”, els va
dir. # r . s .

Renovació de convenis
per als Plans d’entorn

El conseller Maragall i l’alcaldessa visiten el nou edifici construït en sis mesos

Acords entre entitats, Ajuntament i Generalitat

El conseller d’Educació, Ernest Mara
gall, i l’alcaldessa, Núria Marín, s’han
felicitat pel resultat de les obres
d’ampliació del CEIP Pep Ventura,
que han permès en temps rècord
–menys de mig any– aixecar un nou
edifici de 1.000 m2 i encabir-hi una
nova línia educativa. La construcció
s’ha fet en una part del pati. Durant
l’acte d’inauguració del nou edifici,
Maragall va destacar que “estem fent
enginyeria educativa i demostrant
capacitat de reacció immediata per
afrontar les necessitats derivades de
l’augment d’escolarització en ciutats
com L’H”. En acabat, conseller i alcal
dessa van assistir a la lliçó inaugural
del curs, conferència pronunciada pel
periodista Francesc Escribano al CC
Barradas. # r . s .
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La Conselleria d’Educació amplia el
CEIP Pep Ventura en temps rècord

Maragall visita les instal·lacions del CEIP Pep Ventura

Entitats, Ajuntament i Generalitat
han renovat els convenis per prestar
els serveis previstos dins els Plans
educatius d’entorn que es desen
volupen en col·laboració amb les
escoles i instituts dels districtes IV, V
i VI de la ciutat. En conjunt, aquests
programes compten amb un pres
supost per al curs 2008-2009 de
750.000 euros.
Els Plans d’entorn són programes
socio-educatius, finançats per Ajun
tament i Generalitat, que es presten
fora d’horari escolar per fomentar la
cohesió social i per prevenir el fracàs escolar, amb una especial aten
ció als alumnes nouvinguts o en
risc d’exclusió. “Es tracta de fer que
tot sumi –explica el tinent d’alcalde
d’Educació Lluís Esteve–. L’H s’ha

proposat ser una ciutat educadora
i en aquesta línia els Plans d’entorn
reforcen la tasca dels centres, ja que
administracions i entitats assumei
xen el compromís de seguir educant
fora de l’horari lectiu”.
Alguns dels programes concrets
que aquest curs es presten són el
projecte Clau per atendre els menors
quan tanca l’escola i facilitar la con
ciliació entre vida familiar i treball;
el programa Pont, per reforçar la
transició entre l’etapa de primària i
secundària; tallers d’estudi assistit,
per prevenir el fracàs escolar, o ta
llers de teatre, d’iniciació esportiva o
d’escacs. Akwaba, l’Esplai la Florida,
l’Associació Meritxell Adam o el Tea
tre del Repartidor són algunes de les
entitats que hi col·laboren. # r . s .

