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Educació. El 92% aconsegueix entrar al centre triat en primera opció però les famílies denuncien desequilibris en algunes zones

Matrícula per a un nou curs
Juny és el mes que
es formalitzen les
matrícules escolars del
curs vinent per a 2.100
alumnes de P3 i 1.100
que començaran ESO

Agenda 21
escolar
AGENDA 21 / Genís pASCUAL

Els centres educatius d’ensenyament
obligatori ja estan preparant el curs
vinent un cop formalitzada la matri
culació a primer de juny. Segons les
dades facilitades per la Generalitat a
través l’Àrea Municipal d’Educació,
el 92% de les famílies han aconse
guit plaça en els centres que han tri
at com a primera opció. Tot i això, la
Xarxa Groga de L’Hospitalet i un grup
de famílies de Santa Eulàlia han de
nunciat desequilibris entre l’oferta i la
demanda en algunes zones.
El setembre, 2.088 alumnes
de P3 accediran a l’ensenyament
obligatori per primer cop. Són 165
alumnes menys que les places dis
ponibles. El 57% ha triat centres
públics i el 43%, concertats. En
les escoles Folch i Torres, Màrius
Torres i Pere Lliscart s’han obert
nous grups de P3, per abaixar la
ràtio. Una circumstància que, se
gons el tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Jaume Graells, “ha permès
que el 90% de les famílies a P3 i el
94% a ESO hagin obtingut plaça a

Consell de
nois i noies

Final Lliga
dels llibres

Els alumnes de l’Agenda 21 escolar van formar un 10 amb motiu del desè aniversari del programa

Bones notícies per acabar les classes
yyy L’H ha acomiadat el curs
recollint a l’Argentina el
premi internacional Ciutats
Educadores als programes
d’Aprenentatge Servei, mentre
que a la ciutat el Consell de
Nois i Noies lliurava les seves
propostes al Govern municipal.
Els membres del Consell han
dissenyat el nou equipament per
a joves que es farà a Ca n’Arús
i han acabat el projecte de codi
QR / cultura. A més, han fet un

audiovisual per desmuntar tòpics
sobre els estereotips de bellesa i
han organitzat l’HospiSona a les
Festes de Primavera.
L’Agenda 21 escolar també
ha acomiadat el curs celebrant
el seu desè aniversari [foto].
Hi participa l’alumnat de prop
de 30 centres educatius de la
ciutat, que treballen en projectes
mediambientals diversos.
Un altre clàssic del fi de curs
és la final de la Lliga dels Llibres,

en la qual van participar les
escoles Milagros Consarnau
i Canigó, i que va guanyar la
primera.
I més bones notícies.
La Generalitat ha licitat les
obres per renovar el sostre
del gimnàs i els baixants fets
d’amiant a l’Escola Frederic
Mistral. Ara, però, l’AMPA
tem que les obres no estiguin
acabades per a l’inici del curs
vinent al setembre. y

A Santa Eulàlia
han faltat places
d’ESO i a Collblancla Torrassa, llocs
públics de primària
l’escola de la seva primera opció”.
A ESO, 1.166 alumnes faran primer —914 a centres públics i 252
a concertats—, sobre el total de
1.282 places ofertades.
Tanmateix, l’assignació de cen
tres ha provocat les queixes de la
Xarxa Groga, que ha fet un informe
sobre les dades de preinscripció i
afirma que a Collblanc-la Torrassa
faltaven 25 places de P3 en centres
públics, les mateixes que sobraven
a la concertada. Aquests alumnes
se’ls ha assignat el Pere Lliscart.
D’altra banda, un grup de famíli
es de Santa Eulàlia ha obert una
petició a la plataforma change.org
per demanar a la Generalitat més
places d’ESO al barri, ja que s’han
assignat centres de Can Serra, la
Florida i fins i tot Montjuïc.
Es dóna la paradoxa que l’Institut
Llobregat, que imparteix ESO al bar
ri, només ha tingut dues sol·licituds.
Segons la Xarxa Groga, “el centre
es troba en una zona molt allunyada,
poc atractiva i l’edifici està pendent
de reforma des de fa anys”. y

Reivindicación. La FAAVVL’H ha entregado en dos años 57.900 firmas en el Parlament de Catalunya para reclamar más recursos

Más y mejor
sanidad pública
La Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet (FAAVVL’H)
ha entregado en el Parlament de
Catalunya 36.000 firmas para re
clamar mejoras en la sanidad públi
ca. En 2014 ya hicieron llegar otras
21.900 con el mismo motivo. Los
ve
cinos consideran que hospitales
y ambulatorios deberían tener como
mínimo los mismos recursos que an
tes de los recortes. Una de las prin
cipales preocupaciones vecinales
es la sensación de que el Hospital

de Bellvitge se está desmantelando
y recuerdan que con los recortes se
cerraron plantas y quirófanos que no
han vuelto a abrir. Otra reivindica
ción de los vecinos es la mejora de
la asistencia primaria y afirman que
el Departament de Salut debe cum
plir su compromiso de conceder la
visita en 48 horas, que en la mayoría
de los casos no se cumple.
La entidad vecinal continúa reco
giendo firmas los miércoles en Bell
vitge y los jueves en los CAP. y

Vecinos de L’Hospitalet frente al Parlament donde entregaron las 36.000 firmas

