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I Premi Internacional en
Educació Social Joaquim Grau
Amb seu a L’Hospitalet, vol recordar la figura d’aquest educador de la ciutat
Promoure la recerca en
la pràctica de l’educació
social i retre homenatge
a Joaquim Grau. Aquests
són els objectius del premi
biennal que té una dotació
de 9.000 euros

Ara fa un any va morir Joaquim
Grau i Fuster, un educador social hospitalenc, molt vinculat
a la ciutat i que va deixar una
empremta molt gran entre els
companys de professió.
Fa uns mesos el Grup de
Recerca en Educació Social
(GRES), del qual Grau havia
estat un dels fundadors, va decidir
crear un premi per homenatjar-lo.
Segons el president del GRES, José
Luis Ariño, van demanar el suport
del Col·legi d’Educadors i Educadores de Catalunya i de diverses
administracions (Ajuntament de L’H,
Generalitat i Diputació). També es
va crear una plataforma ciutadana
que va recollir 300 signatures que
sol·licitaven la creació del premi.
Aquesta ha estat la gènesi del
I Premi Internacional en Educació
Social Joquim Fuster, convocat pel
GRES i el Col·legi d’Educadors i Edu
cadores Socials de Catalunya, que
es va presentar al Centre Cultural
la Bòbila en un acte multitudinari i
molt emotiu. “Hem transformat la
tristesa i la ràbia per la mort d’en
Quim, en la il·lusió i l’esperança que
hem posat en aquest premi”, va ex
plicar José Luis Ariño.
El premi és el primer d’aquesta
disciplina de caràcter internacional
que es convoca a Espanya. Serà
biennal, amb una dotació de 9.000
euros, es decidirà a L’Hospitalet i
una de les seves particularitats és
que vol potencial la recerca i la re
flexió sobre l’educació social. Els
treballs que es presentin tractaran
diferents camps d’acció professional
amb infants, adolescents i joves.
El tinent d’alcalde d’Educació,
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La ‘tele’ de
L’Hospitalet
se suma
a la TDT
Televisió de L’Hospitalet ha co
mençat aquest octubre les emissions de TDT (Televisió Digital
Terrestre), tot i que mantindrà
les analògiques fins a l’apagada
prevista per la Generalitat l’any
2010, en què totes les cadenes
hauran d’emetre amb el nou
sistema digital.
Per sintonitzar la TDT cal que
les comunitats de veïns adaptin
les seves antenes contractant
un instal·lador autoritzat. Després,
si no disposen d’aparell de televisió
preparat per al senyal digital, han
d’adquirir un descodificador en qualsevol botiga d’electrodomèstics.
Televisió de L’Hospitalet emet
en dig ital en el canal 26, juntament
amb Barcelona Televisió, Televisió
de Badalona i la futura Televisió del
Besòs. Aquest és un dels avantatges
de la TDT: en un mateix canal es
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gabriel cazado

La tecnologia digital
permet que Ràdio L’H
s’escolti també per la TV

Acte de presentació del I Premi Joaquim Grau i Fuster en Educació Social

Joaquim Grau va néixer el
1955 a L’Hospitalet. Des de
ben jove va participar en el

L’apunt
teixit associatiu del barri de
Collblanc-la Torrassa. Preci
sament a l’esplai d’aquest
barri va ser on va iniciar la
seva llarga i intensa trajec
tòria professional en el camp
de l’educació en el lleure.
Com a professional, va col·la
borar amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet fent docència al
Centre d’Estudis de l’Esplai,
primer, i després a l’ABAST.
Va col·laborar amb l’escola
del Movibaix i, a l’Ajuntament
de Barcelona, va endegar una
feina pionera en la docència
de cursos d’animació sociocultural. Va treballar en insti-

Joaquim Grau

tucions residencials de l’àmbit de la justícia juvenil i la
protecció a la infància i va
ser un dels fundadors del
Grup de Recerca en l’Educació Social.

Lluís Esteve, que va participar en
l’acte de presentació, va explicar
que hi ha diversos motius pels quals
l’Ajuntament dóna suport a aquest
premi. “Volem reconèixer la feina
del Quim, que ha deixat una gran
empremta en la professió i en els
seus amics, i també recordar que
L’Hospitalet ha estat històricament
acollidora de nous ciutadans i de
nous projectes i l’educació social
és fonamental en aquests aspectes”, va dir.
Per la seva part, la tinenta d’alcalde de Benestar Social, Dolors
Fernández, va recordar que “la pràctica de l’educador social rarament
és objecte de reflexió i poques vegades queda plasmada en llibres.
Aquest premi té aquesta finalitat”.
Dolors Fernández va destacar la
feina feta a L’H en l’àmbit de l’educació social i va anunciar que el pròxim mes començaran a treballar vuit
educadors socials més a la ciutat.
# núria toril

poden sintonitzar fins a 4 cadenes,
la qual cosa fa que l’oferta televisiva
de TDT sigui molt més àmplia que
l’analògica. Ara, els hospitalencs po
den rebre a casa més de 40 emissores de televisió diferents, més
d’una vintena de ràdios, inclosa Ràdio L’Hospitalet, pel mateix canal 26
de la televisió.
Un altre canvi important és que
amb la freqüència digital, Televisió
de L’Hospitalet es pot veure a tota la
comarca del Barcelonès, que inclou
L’Hospitalet, Barcelona, Badalona,
Santa Coloma de Gramenet i Sant
Adrià de Besòs.
Amb motiu de l’encesa digital,
el programa Estació central de Tele
visió de L’Hospitalet regala entre els
seus espectadors 20 descodificadors
i un televisor LCD de 42 polzades.
Per participar-hi, hauran de seguir el
programa, que s’emet de dilluns a
divendres de 13h a 15h, i respondre
correctament a través d’un missatge
SMS a una pregunta sobre la ciutat.
Entre els encertants de cada dia se
sortejarà un descodificador, i l’últim
dia se sortejarà el televisor LCD entre
els participants que, tot i encertar la
pregunta, no hagin aconseguit un
descodificador.� # redacció

