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Valors cívics ||| cuidem la nostra ciutat

L’educació pel civisme es
trasllada a les escoles
L’Ajuntament signa un conveni amb El Casalet-Moviment d’Ensenyants de L’Hospitalet
base per treballar les seves obres. El
Consell de Nois i Noies de L’Hospita
let serà l’encarregat de seleccionar
els dibuixos que després s’exposaran a cada barri.
De la seva banda, els alumnes
de secundària faran una reflexió
mitjançant un fòrum on-line sobre
temes relacionats amb el jovent i els
valors del civisme. Els resultats d’a
quest debat es faran públics i seran
lliurats a l’alcalde.

Els destinataris del
programa seran els
alumnes de primària
i de secundària dels
centres educatius, els
quals participaran en
un concurs de dibuix i
en un fòrum on-line
Civisme i espai públic. Eduquem per conviure és el lema
del programa Cuidem la nostra
ciutat que es durà a terme mit
jançant un conveni signat per
l’Ajuntament i El Casalet-Mo
viment d’Ensenyants de L’Hos
pitalet. L’objectiu principal del
programa és promocionar els
comportaments cívics entre la
població, partint de les edats més
joves.
El conveni va ser signat pel ti
nent d’alcalde de Civisme i Participa
ció Ciutadana, José Conde; la tinenta d’alcalde d’Educació, Montserrat
Company, i el president d’El Casa
let-Moviment d’Ensenyants de L’Hos
pitalet, Robert Escribano.
Aquesta iniciativa es durà a terme
en els centres educatius de L’Hos
pitalet, enfocada als alumnes dels

La iniciativa es durà a
terme amb alumnes de
primària i de secundària

gabriel cazado
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Montserrat Company, José Conde i Robert Escribano van signar el conveni

cicles d’ensenyament de primària i
de secundària.
Les escoles que hi par ticipin
desenvoluparan bàsicament dues
activitats. D’una banda, hi haurà una

cívics? i està adreçat als alumnes
de 3r i 4t de primària. Montserrat
Company ha dit que les escoles rebran material divers per tal que els
alumnes puguin fer-lo servir com a

convocatòria d’un concurs de dibuix
a primària, i d’una altra, es crearà un
fòrum on-line a secundària.
El tema del concurs de dibuix
serà Què podem fer per ser més

Company ha manifestat que
“aquesta proposta vol convertir els
nois i noies en portaveus actius dels
valors del civisme”.
Rober t Escribano ha destacat
que “la iniciativa és motivadora,
amena, està a prop de la gent i fa
més assequible el text de l’Orde
nança del civisme, el qual és més
dens”.
El tinent d’alcalde José Conde ha
posat en relleu la importància que
té “el fet de transmetre als nois i
noies els valors que durant molt de
temps la nostra ciutat ha anat atres
orant i perfeccionant”. # r .

Les entitats debaten les bones
pràctiques associatives
L’Ajuntament i les entitats de la
ciutat han finalitzat el procés de
reunions que han dut a terme
en els últims mesos a cada
districte per tal de definir les
bones pràctiques de les associacions de L’Hospitalet.
A l’hora de tancar aquesta
edició de L’HOSPITALET, tenia
lloc la reunió general per tal
que les entitats presentessin les
seves propostes i treiessin les conclusions.
Durant les sessions celebrades,
els par ticipants han treballat en
quatre grans eixos: el compromís
amb la societat, basant-se en l’impuls dels drets i de la democràcia
en la ciutadania; el compromís amb
L´Hospitalet, centrat en l’impuls
d’accions per passar d’individus a
ciutadans; el compromís amb la
gestió dels recursos, tenint com a
base la transparència i el bon ús,
amb independència de la titularitat,
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i finalment, el compromís amb el
mateix sector i el fet d’avançar en
la conscienciació de pertinença al
sector no lucratiu.
Algunes de les bones pràctiques
que s’han proposat són, segons
fonts municipals, el foment de la
no-discriminació per raons d’ètnia
o lloc de procedència, entre d’altres
motius, o les accions per la igualtat
de gènere, per la transmissió de
valors i pel foment de la participació
dels associats de cada entitat, quant
a l’exercici de compromís amb la
societat.
Pel que fa al compromís amb
la ciutat, les bones pràctiques que
han debatut les entitats se centren
a impulsar i proposar noves formes
de participació, a posar en marxa
accions per compartir equipaments
públics i afavorir el civisme entre la
ciutadania, i a arribar a la població
menys afavorida.
Les bones pràctiques en la ges-

tió de recursos són diverses segons
si es tracta de l’aspecte econòmic,
humà o tècnic. Entre les propostes
debatudes, figuren accions per incre
mentar la transparència, l’obtenció
de recursos per millorar l’acció so
cial, la determinació de l’ètica de
les empreses que col·laboren amb
l’associació o el foment del reciclatge
de les deixalles de l’entitat i del seu
àmbit d’incidència, quant a l’aspecte
econòmic. En la vessant humana, les
bones pràctiques tenen a veure amb
la complementarietat entre profes
sionals i voluntaris i amb les accions
per afavorir la democràcia i el debat
intern, entre d’altres. I finalment, en
l’aspecte tècnic, les associacions han
debatut les accions per afavorir la
comunicació entre els associats i la
junta directiva.
Per últim, s’ha parlat d’accions
per a l’intercanvi d’experiències, re
cursos compartits o l’establiment de
coordinadors. # r .

gabriel cazado

Finalitza el procés de reunions entre l’Ajuntament i les entitats

La iniciativa persegueix la participació ciutadana

