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Educació. L’organisme dels escolars inicia un nou curs amb diversos projectes comunitaris

El Consell de Nois i Noies farà
un hort urbà amb la gent gran
El Consell ha constituït
el nou Ple per al curs
2011/12 amb la
renovació de 64 dels
seus 88 components
Els components del Consell de Nois
i Noies de la ciutat han començat els
seus treballs, que desenvoluparan
al llarg de tot el curs. Dels 88 membres, 64 en formen part per primera
vegada i també se sumen dos nous
centres, l’Escola Menéndez Pidal
i l’Institut Margarida Xirgu. En total
són 44 alumnes de primària i 44 més
de secundària de 26 centres.
L’alcaldessa, Núria Marín, els ha
encarregat els projectes que hauran
de desenvolupar en diferents grups.
Així, els alumnes de primària hauran
de projectar i fer un hort urbà amb
l’ajut dels avis del Casal de Gent
Gran de la Torrassa.
Pel que fa a secundària, un grup
treballarà per desmuntar els tòpics
urbans en l’espai que realitzen habitualment a Ràdio L’Hospitalet, per
exemple, els tòpics sobre la poca
implicació del jovent. Un altre ha
de transformar carrers en zones de

Moment de l’acte de constitució del nou Consell de Nois i Noies al Saló de Plens de l’Ajuntament

vianants però amb materials econòmics i reciclats atesa l’actual situació econòmica. I el tercer haurà de
seguir treballant en l’organització
del concert Hospi Sona dins les
Festes de Primavera.

Els membres del Consell s’ho
prenen amb molta empenta. Marc
Basanta, del Mercè Rodoreda, és
conseller des del curs passat. “Ha
estat una bona manera d’aprendre
coses que es fan a la comunitat i

que desconeixia”. Iman Chliha, de
l’Eugeni d’Ors, és consellera per
primer cop. “Sóc nova i em fa molta
il·lusió. Espero millorar els espais de
la ciutat perquè estic a la comissió
d’urbanisme. y
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Art contemporani

En marxa
el programa
educatiu del
Centre d’Art
Tecla Sala
El Servei Educatiu del Centre d’Art
Tecla Sala torna a posar a l’abast de
la comunitat escolar de la ciutat el
programa d’activitats per als infants.
Aquest programa inclou visites, tallers i activitats dirigides al voltant
de les tres exposicions previstes
aquesta temporada al centre artístic
metropolità.
El programa acosta als escolars,
en molts casos per primer cop, el
món de l’art actual. I ho fa a través
de recorreguts guiats i adaptats a
les edats de tot el cicle educatiu, i
també d’activitats artístiques i tallers
creatius i interpretatius per a grups.
El curs passat es van omplir totes
les activitats i van atendre fins a
6.000 infants.
Aquest programa també té una
vessant oberta als adults –famílies
amb nens, o la resta de públic en
general– que inclou també visites
comentades i tallers experimentals.
Normalment s’organitzen determinats dimecres i dissabtes a la
tarda prèvia inscripció gratuïta (més
informació al telèfon 93 338 57 71,
ext. 124, o per correu electrònic:
serveieducatiu@l-h.cat). y

