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Educació. Els centres escolars de la ciutat reclamen a la Generalitat més recursos econòmics i edificis en condicions

Les bressol
concertades
segueixen
reclamant les
subvencions

Una de les aules d’infantil de l’Escola Paco Candel de Santa Eulàlia, el 2013

Les escoles bressol concertades
segueixen reclamant que la Gene
ralitat obri la convocatòria de sub
vencions, cosa que no fa des del
curs 2013-2014. Els centres, que
s’han manifestat a Barcelona, envi
aran cartes de protesta a la conse
llera d’Ensenyament, Irene Rigau, i
s’adreçaran al Síndic de Greuges.
A L’Hospitalet en són nou, les
bressol sense ànim de lucre afecta
des. A Catalunya, el fet afecta més
de 200 centres educatius.

arxiu

Cercavila a L’Hospitalet
per l’educació pública
Les escoles Paco Candel i Ernest Lluch
reclamaran a la Generalitat el 20 de desembre
un edifici que substitueixi els actuals barracons
Els col·legis públics Paco Candel
de Santa Eulàlia i Ernest Lluch de
Collblanc es van obrir fa quatre anys
per cobrir l’augment de la deman
da educativa en aquests barris. Els
mòduls prefabricats provisionals de
2010 continuen sent la seva seu, i

ja estan al límit de la seva capaci
tat. Com a protesta, les famílies han
convocat una cercavila el pròxim 20
de desembre.
Segons els afectats, amb els
diners que la Generalitat destina a
concertar centres que segreguen

per sexe els alumnes es podrien
construir els edificis de les dues
escoles. Per això, sortiran en mani
festació de la Paco Candel i de l’Er
nest Lluch fins als col·legis Xaloc i
Pineda, que pertanyen a l’Opus Dei i
separen els alumnes. “Reivindiquem
una escola pública de qualitat, digna
i inclusiva, i estem en contra de la
subvenció a aquests centres”, afir
ma Roberto González, membre de
l’Associació de Famílies d’Alumnes
de l’Escola Paco Candel.

D’altra banda, el Ple municipal va
aprovar una moció per reclamar a la
Generalitat els dos edificis i també
els dels centres Frederic Mistral,
Bernat Metge, Busquets i Punset i
Joaquim Ruyra. A més, reivindica el
nou gimnàs i la coberta de l’Escola
Pau Sans; l’ampliació dels centres
Milagros Consarnau, Pere Lliscart,
Lola Anglada i Pablo Neruda, i la
supressió de barreres a les escoles
Ramón y Cajal, el Gornal, Menéndez
Pidal, Josep Janés i Lola Anglada. y

arxiu

Segons la presidenta de la Coor
dinadora d’Escoles Bressol de Ca
talunya i mestra del Patufet, Montse Fernández, “la Generalitat sem
pre ens dóna la mateixa resposta,
estan buscant els diners per con
vocar les subvencions”. Mentretant,
les famílies han hagut de pagar més
quota i alguns centres han hagut de
reduir personal. y

Guardons. L’Instituto de la Juventud reconeix la seva trajectòria, compromís i treball per la societat al front de l’Associació Itaca

El director general de l’Associació
Educativa Itaca, Felipe Campos, ha
estat guardonat amb el Premi Na
cio
nal de Joventut INJUVE 2014
en la categoria d’Igualtat que ator
ga l’Instituto de la Juventud. “Estic
molt content, perquè és un reconei
xement a la nostra tasca del dia a

dia i a més un orgull per a Itaca, per
a Collblanc-la Torrassa i per les se
ves famílies, ja portem tres anys de
reconeixements”, ha recordat Cam
pos.
En aquest trienni, el director d’Ita
ca ha obtingut el Premi Social de la
Fundació Príncep de Girona 2013,

el Premi Joves Emprenedors per
la Universitat Europea de Madrid
i la International Youth Foundation
2014 i, ara, el Premi Nacional de
Joventut INJUVE que recollirà l’any
2015. “Aquest guardó, malgrat es
lliura a la persona, és per a mi un
reconeixement a la feina que estem

cedida per itaca

Felipe Campos, premi INJUVE

desenvolupant tot el col·lectiu d’Ita
ca ”, afegeix Felipe Campos.
Els premis INJUVE, dotats amb
3.000 euros, han estat creats amb
la finalitat d’estimular i reconèixer la
trajectòria i l’esforç de joves menors
de 30 anys que posen de manifest
el seu compromís en diferents àm
bits de la societat. Tenen quatre ca
tegories: iniciatives emprenedores
en matèria de treball; comunicació
intercultural; voluntariat, i igualtat. y

