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EDITORIAL

ENQUESTA

A vueltas con el
tópico de L’H

El desgraciado y lamentable incidente del
colegio Casal dels Àngels
ha vuelto a poner sobre

Què li sembla
que s’ensenyi
educació cívica
a les escoles?

Pues bien. En L’Hospitalet ya estamos hartos. Estamos hartos de
que se juzgue a la ciu-

la mesa lo fácil que resulta apoyar los comentarios y

dad y sus habitantes sin conocerlos, estamos hartos de

opiniones sobre los tópicos. No hubo bastante con las

que se califique de suburbio y en tono peyorativo todo

desinformaciones que llegaron a oirse en los medios

aquello que no sea el centro, estamos hartos de que se

de comunicación durante la tensa tarde del 18 de no-

vincule la ciudad sólo con la crónica de sucesos que,

viembre con el único objetivo de mantener programas

desgraciadamente, ocurren en todas partes, estamos

en directo sin tener hechos confirmados ni testigos de

hartos de que el tópico acuñado durante el franquismo

primera mano y haciendo que la alarma social creciera

siga siendo la imagen que algunos medios de comuni-

por momentos. Para buscar una explicación al compor-

cación difunden de nuestra ciudad. L’Hospitalet, como

Julia Fernández

tamiento del joven que retuvo a los 20 alumnos, algu-

todos los municipios, es una ciudad que lucha y trabaja

Ensenyant de l’IES Berenguer

nos periodistas no han dudado un minuto en sacar sus

por vivir lo mejor posible, por mejorar su medio urbano

propias conclusiones con frases que el respeto a la

y su calidad de vida bajo el impulso de algo tan necesa-

ciudadanía nos impiden reproducir. En ellas se identifi-

rio como el orgullo de pertenecer a ella. Hoy, una vez

ca L’Hospitalet con un suburbio del cual no se puede

más, ese orgullo de los hospitalenses se ha vuelto a

Molt bé, perquè l’educació cívica
és un conjunt de valors, quelcom
més que urbanitat. El fet que el
mural que vam pintar l’any passat
s’hag i respectat demostra que
s’han après aquests valors. Enguany hi tornarem a participar.

esperar otra cosa que
hechos como éste, fruto de una población
marginada y sin futuro.

sentir herido por el des-

Estamos hartos de que se juzgue a la ciudad y
sus habitantes sin conocerlos siguiendo los
tópicos acuñados durante el franquismo

conocimiento de quien
se permite hablar de la
ciudad sin conocerla.

PUNT DE VISTA

Universitat i ciutat

M. Rosa Virós
Rectora de la
Universitat Pompeu
Fabra

Dels estudiants
matriculats aquest
curs a la UPF,
concretament el
65% resideixen
fora de la ciutat de
Barcelona i,
d’aquests, 308 són
de L’Hospitalet.

Fa unes setmanes, la Universitat Pompeu Fabra va celebrar l’acte acadèmic d’inauguració
del present curs. Enguany ens van acompanyar alcaldes d’alguns ajuntaments catalans,
ja que una part important dels estudiants matriculats aquest curs a la UPF, concretament
el 65%, resideixen fora de la ciutat de Barcelona i, d’aquests, 308 són de L’Hospitalet de
Llobregat. També vam convidar els representants de les associacions d’empreses, sindicats i dels col·legis professionals.
La seva presència aquell dia no va ser per
una deferència formal, sinó perquè tinc la ferma convicció que una Universitat sense arrels
no produeix coneixement rellevant apte per
resoldre els problemes reals de la gent concreta. Necessitem, doncs, la seva implicació
en aquesta aventura del coneixement, estretament lligada al futur de la humanitat. Sense
la col·laboració dels representants de la societat, els nostres estudiants no podran ser
crítics amb la teoria apresa ni aprendre a fer
propostes innovadores. En aquesta renovació
pedagògica a què estem abocats cal més diàleg amb el món real, i els estudiants que puguin realitzar pràctiques formatives en institucions públiques o privades seran un nexe
de comunicació entre aquestes i la Universi-

José Luis de Diego
Mestre CEIP Bernat Desclot

tat. Per assolir amb garanties d’èxit la renovació pedagògica que des de la Universitat ens
proposem, és necessari comptar també amb
un finançament ajustat a les exigències dels
reptes que tenim al davant, que són els de
que convergir amb la realitat europea.
Des de les universitats volem manifestar
que si ens integrem en l’espai europeu d’ensenyament hem de convergir també amb la
Unió Europea en una sèrie d’indicadors rellevants. Per aquest motiu proposem elaborar
un Pla plurianual de finançament d’ensenyament superior i recerca per al període 20022010, que es plantegi assolir uns objectius
definits.
En primer lloc, l’increment del percentatge del PIB dedicat a recerca, fins arribar a
la mitjana de la Unió Europea (2%). En segon lloc, l’increment de la despesa en ensenyament superior per estudiant, per tal d’arribar, almenys, a la mitjana de la Unió Europea, amb què es rebaixaria el diferencial del
30% existent ara. Finalment, incrementar la
quantia i la taxa de cobertura de les beques
d’ajut a l’estudi i a la recerca, per assolir també la mitjana europea, la qual cosa suposaria
passar del 14% al 41% d’estudiants perceptors de beques o ajuts.

De fet, n’ensenyem contínuament.
A la classe d’ètica parlem de neteja, de la ciutat, dels grafits... El mural que vam pintar l’any passat ens
el van embrutar i això va servir perquè els nens i nenes prenguessin
consciència.

Salvita Álvarez
Mestra CEIP Joaquim Ruyra

És molt important. L’any passat
vam aprofitar l’any Gaudí per promoure la motivació dels alumnes
que van portar material dels diaris i
fins i tot les mares hi van participar.
L’experiència va ser molt bonica i
enguany hi tornarem a participar.
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