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Dos alumnes del CEE Pont del Dragó digitalitzen l'aniu
històric de l'AW de Sant Andreu de Palomar
La Laura i el Lluí s, ambdós amb discapacitat, són excel.lents alumnes dels
Programes de Qualificació Professional Inicial

l

a Laura Garcia i el Lluís IlIan són dos
dels 67 alumnes dels Programes de
Oualificació Professional Inicial(POPI)

que estudien al Centre d'Educació Especial Pont del Dragó. Una de les assignatures que cursen és la de Formació en
Centres de Treball, on els estudiants realitzen pràctiques per entitats externes. Dins
aquest espai, la Laura, estudiant de POPI
d'Auxiliar d'oficina, i el L1uis, estudiant de
POPI d'Auxiliard'Arts, s'encarreguende digitalitzar les fotografiesde l'arxiu històricde
l'Associació de Veïns de Sant Andreu de
Palomar. La seva tasca consisteix en escanejar i arxivar digitalment aquestes imatges i identificar-les a través d'etiquetes a

Realitzen una tasca documental excepcional perquè "arxiu compta amb fotografies històriques. l »;
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l'arxiu físic. En total, ambdós alumnes hi
dediquen 11 hores setmanals a aquesta

boren amb l'AW identificant imatges de

associacions i entitats andreuenques a

feina i ja porten unes 150 fotografies afegi-

la vida del barri que fins ara romanien en

treballar amb el Pont del Dragó en nous

des a l'arxiu.

capses. Analía Ortí , tutora de les pràcti-

projectes de pràctiques , ja que, tal com

ques, ens explica que la feina que estan

recorden, el benefici que se n'extreu d'a-

Maite Aliacar, coordinadora de l'assigna-

fent aquests alumnes del Pont del Dragó

questes collaboraclons és mutu. "Moltes

tura, ens explica que aquest projecte va

s'ha d'entendre com una tasca de recupe-

entitats acostumen a veure primer quines

néixer fa quatre anys, quan buscava enti-

ració de la memòria històrica, ja que mol-

són les dificultats dels nostres alumnes i

tats del districte disposades a oferir pràc-

tes de les imatges mostren moments

obliden la part més important, tot el que

tiques als seus alumnes . Des de llavors,

emblemàtics pel barri.

són capaços de fer", explica la tutora.

cada any dos estudiants del centre col-la-

Les dues mestres fan una crida a altres

Adriana Ualero llengra

Contra la rebaixa salarial de monitors de meniador ieXlraescolars
Els treballadors de Lleure Educatiu s'organitzen contra les retallades
leure Educatiu i Sociocultural és el

patronal per modificar el conveni sota el

l'any 2005 , en la que es van anar suc-

sector format pels treballadors de

qual es troben subjectes, des del febrer

ceint diferents actes i manifestacions a

tres col-lectius dins de l'àmbit de l'e-

s'han anat produint protestes amb )a vo-

tot Barcelona. Sota la consigna #L1eu-

ducació: des dels monitors que s'encar-

luntat de reivindicar els seus drets so-

reEducatiuEnLlu ita, la vaga va ser un

reguen de les acollides matinals, els

ciolaborals . Vagues parcials , aturades

crida per lluitar contra la invisibilitat del

serveis de menjador i les activitats ex-

de 15 minuts dins de la seva jornada la-

sector, per defensar que "el lleure és

traescolars a les escoles com també els

boral i concentracions, com la vetlla el

educació" i per aconseguir un salari que

l

que formen part de centres cívics i

20 de febrer pels tres col -lectius en dol,

no els deixi "congelats". Per tant , per fer

cases de colònies. El salari dels profes-

són mostres de les mesures empreses

avançar les negociacions amb la patro-

sionals del Lleure es va congelar el

durant el mes passat.

un augment del 0.25% pel setembre d'a-

El 6 de març es va dur a terme una vaga

quest any. Arran del fracàs en les nego-

de 24 hores en tot el sector, la primera

ciacions iniciades el 2011 amb

en solitari des de la seva sind icalització

la

nal del lleure educatiu per aconseguir un
conveni que solucioni els problemes de-

2010 i quatre anys després es preveu

rivats de l'actual.

Cristina martfn Ualbuena

