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Maria Mas i Josep Gimeno,
Medalles d’Honor de Barcelona 2003
El club de judo
La Salle d’Horta

L’1 de març tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona el lliurament de les Medalles d’Honor de Barcelona
de l’any 2003. Dues persones d’Horta-Guinardó rebran aquest
reconeixement honorífic. Maria Mas i Josep Gimeno.
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Maria Mas i Canals rep el guardó per
la seva constant lluita des de l’Escola
d’Adults del Carmel per la defensa del
dret dels ciutadans a la formació i per
la seva vida de compromís lleial amb
les persones i amb els seus principis.
Va néixer a Masquefa (Anoia) el 4 de
novembre de 1936. La seva infància
transcorre amb manca de recursos
educatius i formatius i incertesa de futur per causa de la guerra i de la postguerra. Sense a penes tenir formació
acadèmica, la seva família es veié en la
necessitat de posar-la a treballar en
una indústria de derivats del tèxtil als
12 anys. Arriba a Barcelona als principis de la dècada dels 50 gairebé sense
res i aconsegueix feina de treball
domèstic. Sense uns objectius clars,
l’època fou per a ella d’una especial
duresa. És en aquesta època també
quan aconsegueix feina d’auxiliar d’infermeria en la sanitat pública.
Llavors va ser quan se li començà a
despertar la consciència social i política, gràcies en part a la seva germana i
a la seva situació de treballadora explotada. Es matricula a l’escola d’adults,
posteriorment a la prova d’accés per a

més grans de 25 anys i fa els estudis
de Magisteri. És una època intensa en
la qual conviuen el treball, l’estudi i la
lluita social. Època d’un gran desgast
físic, però també d’un indubtable enriquiment personal.
En esclatar la Revolució Sandinista a
Nicaragua, s’hi trasllada i participa en
obres socials, sobretot de promoció de
la dona. Malalta de malària, ha de tornar a Barcelona abans d’un any. Durant un curs exerceix com a interina en
substitucions en escoles d’infants fins
que el curs 1981-82 s’integra com a
mestre en la recent inaugurada Escola
d’Adults del Carmel, on assumeix, a
part de la seva dedicació didàctica, la
responsabilitat de les relacions exteriors.
Veu que l’Administració competent té
les Escoles d’Adults com un recurs per
justificar que “alguna cosa es fa”, però
sense la voluntat política de dotar-les
de l’estructura i dels recursos mínims
per assolir els objectius marcats. La
formació d’adults és per a ella un dret
inqüestionable, indiscutible, irrenunciable del ciutadà. Aquest convenciment l’ha portat a treballar de manera

competirà
a Japó
incansable per millorar les condicions de l’Escola d’Adults del Carmel fins a la seva jubilació, però també a
lluitar al barri i davant de les administracions per aconseguir els seus objectius.
A Josep Gimeno i Capilla se li atorga la Medalla d’Honor
de Barcelona per la seva trajectòria de compromís social
i de dedicació al benestar de les persones en el districte
d’Horta-Guinardó i pel seu treball incansable de dinamització del moviment associatiu al barri de la Taxonera.
Va néixer a Barcelona fa 70 anys. Des de jove ha mantingut una gran preocupació i participació social, i ja als 16
anys formà part de la JOC, Joventut Obrera Catòlica.
De 1969 fins al 1973 va col·laborar amb l’equip de futbol
Martí Codolar, organitzant els campionats infantils i més
tard com a president del mateix club. Va ser delegat de la
3a Divisió Regional i organitzador de l’equip amateur.
A la mateixa època va col·laborar també amb la Coordinadora Martí Codolar en la lluita per a la millora del barri
en temes urbanístics.
El 1973, va ser fundador de l’Associació de Veïns de la
Taxonera, i el seu president fins l’any 1985. És un lluitador i treballador incansable, preocupat per la qualitat de
vida de les persones i per la millora col·lectiva des de fa
més de 28 anys. Compromès en la millora del barri de la
Taxonera, amb una dedicació especial durant els anys
1970 i 1980.
En el període 1985 al 2003 va ser Conseller del Districte
amb responsabilitat en les àrees d’Urbanisme, Comerç i
de la Gent Gran.

La Tokyo Judo Federació i el Ministeri de Cultura i Esports
de Japó han convidat sis nens i nenes de 7 a 12 anys del
Club de Judo La Salle d’Horta al Tokyo International Juvenile Judo Campionship que es celebrarà a Tòquio entre el
29 de gener i el 3 de febrer. Aquesta competició reuneix
1.200 joves judokes d’arreu del món. Segons la Federació
de Judo de Barcelona, aquest és el primer cop que un
equip català de judo participa en una competició oficial al
Japó.
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Campanya de
preinscripció
escolar
per al curs
2004-2005
Al llarg de febrer té lloc la campanya
de preinscripció a les escoles del districte d’Horta-Guinardó amb una sèrie
d’accions informatives adreçades als
pares i mares amb fills en edat d’inscriure’s en escoles bressol, o de matricular-se a 1r de Primària, 1r d’ESO o
Educació postobligatòria.
La campanya té dos punts principals:
una xerrada informativa i les jornades
de portes obertes de les escoles. Durant la primera quinzena de febrer, la
seu del Districte acollirà un acte informatiu on, a més de descriure els avantatges de l’escola pública i el concepte
d’itinerari escolar, enguany s’hi afegeix
una xerrada que porta per títol Com estem educant i com serà l’educació en
el futur amb la intervenció d’un expert
en el tema.
Les jornades de portes obertes als
centres d’ensenyament públic del districte pretenen informar els pares del
funcionament i possibilitats de cada
centre. Les adreces i els horaris de visites es difonen amb cartells i díptics a
les escoles i espais municipals del districte.
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Tria Via

Cicle de xerrades

orienta els joves
a triar el seu futur

sobre la violència domèstica

Per cinquè any consecutiu el Punt d’Informació Acadèmic i Ocupacional
d’Horta-Guinardó en col·laboració amb tretze centres d’ensenyament secundari del districte organitza el cicle de conferències Tria Via, una sèrie de
xerrades sobre els ensenyaments de grau superior i estudis universitaris
pensats per orientar els alumnes en la tria dels més adequats a la seva vocació professional.
El Districte coordina els actes, facilita l’organització d’un cicle que cada
centre per separat no podria abastar i proporciona el local, l’Espai Jove
Boca Nord, al carrer Agudells, 37-45. La idea va néixer al districte de
Sants, que juntament amb el d’Horta-Guinardó i Sant Andreu són els únics
que disposen d’un punt d’informació acadèmica i ocupacional. Però de
moment tan sols s’ha implantat, i amb força èxit, al d’Horta-Guinardó.
La transformació constant de les formes de producció i del mercat laboral
estan provocant la desaparició d’algunes titulacions acadèmiques i l’aparició d’altres per tal d’adequar els perfils acadèmics a les noves necessitats
professionals. En les 5.000 demandes d’informació rebudes per el passat
cicle, es detecta un interès més alt pels cicles formatius i en concret pels
d’Informàtica, Comunicació, Imatge i So i Hostaleria i Turisme.
En les conferències, hi intervenen tant professors com professionals de
cada àmbit, fet que dóna una visió més amplia, no limitada a la perspectiva
acadèmica i oberta a les experiències del món laboral. Són els centres mateixos els que seleccionen els conferenciants.
Tot i que les conferències són també obertes a pares i mares i ensenyants,
la major part dels assistents són joves interessats a obtenir informació per
decidir sobre el seu futur.
Fins el 6 de febrer es realitzen dues xerrades diàries que tracten els diferents ensenyaments universitaris.
Del 8 al 21 de març tenen lloc fòrums on-line a la pàgina
www.bocanord.org/elpunt, on alumnes de diferents ensenyaments universitaris resolen els dubtes o inquietuds dels joves. Gent jove, que ja està cursant
uns estudis universitaris i poden proporcionar una visió propera i actual.
El 20 d’abril es realitzarà una jornada matinal de 9.30 a 14 h en la qual s’exposaran una totalitat de deu famílies de cicles formatius de grau superior.

La violència és una problemàtica que
afecta les dones arreu del món. Durant l’any 2002 van morir assassinades 70 dones a l‘Estat Espanyol com a
conseqüència de la violència domèstica. Des del CIRD i el Punt d’Informació i Atenció a les Dones d’Horta-Guinardó, conjuntament amb les entitats
del districte adherides a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de
Violència amb les dones, s’organitza
aquest cicle de xerrades, que aborden
el problema des de diferents perspectives.
La primera xerrada, La violència de gènere en l’àmbit domèstic, organitzada
per l’Associació de Dones TaxoneraPenitents, va permetre una aproximació a la problemàtica per comprendre
les seves causes, característiques i els
efectes que té sobre les dones i les seves filles i fills, com també reflexionar
sobre quines accions es poden desenvolupar per eradicar aquesta violència.
El Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó va organitzar la segona xerrada
Prevenció de les relacions abusives,
especialment destinada a les associacions juvenils de base (esplais, agrupaments, etc.), amb l’objectiu de proporcionar eines a les persones que
treballen amb la joventut per abordar
aquesta problemàtica des de les entitats mateixes.
L’Associació Esportistes Solidaris va organitzar la xerrada Violències vers les
dones: una problemàtica estructural?
que abordà les causes d’aquesta
violència específica, les diverses manifestacions que adopta i quines han de
ser les respostes necessàries per superar aquesta greu vulneració dels Drets
Humans.
L’Organització Mundial de la Salut ha
definit la violència amb les dones com

un problema de salut pública de primer ordre. La xerrada Les conseqüències de la violència en la salut física i
emocional de les dones, organitzada
per l’Associació Nou Horitzó, va analitzar les conseqüències de la violència
sobre la salut física i mental de les dones i abordà la recuperació de les seves seqüeles.
La primera i l’última de les xerrades
es repeteixen al febrer i al maig. Di-
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jous 12 de febrer a les 18.30 h al
Camí Cal Notari, s/n, tindrà de nou
lloc La violència de gènere en l’àmbit
domèstic, en aquesta ocasió organitzada pel Grup de Dones de la Font
del Gos. Dimarts 4 de maig a les 19
h, al c/ Feliu i Codina, 7-9, es repetirà
Les conseqüències de la violència en
la salut física i emocional de les dones organitzada pel Centre Parroquial
d’Horta.

Per més informació us podeu posar en contacte amb:
Punt d’Informació i Atenció a les Dones. Districte d’Horta-Guinardó
Centre de Serveis Personals d’Horta
Pl. Santes Creus, 8
08031 Barcelona
Tel. 93 420 00 08 / 93 358 81 00
Fax 93 358 82 56
mplaza@mail.bcn.es
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