
Benvolguts i benvolgudes 

 

Els hi escrivim aquesta carta per donar el nostre suport a la candidatura de l’Escola Joaquim 

Ruyra del barri La Florida de l’Hospitalet, que presenta al premi que impulsen La Fundació 

Cercle d’Economia i l’Obra Social “la Caixa” que té com a objectiu donar reconeixement i 

suport a projectes emprenedors que fomenten el canvi, la iniciativa, la innovació i la millora en 

la qualitat de l’educació. 

On es premien escoles, instituts, mestres o professors que siguin els protagonistes i motors de 

canvis que reverteixen en millores educatives exemplars per a la resta de centres educatius. 

Un premi que vol valorar les millores realitzades en els centres educatius en termes relatius, 

tenint en compte sobretot el valor afegit de les iniciatives i projectes presentats, és a dir, la 

relació entre els recursos humans, materials i contextuals del Centre i els resultats que se 

n’obtenen. 

L'Escola Joaquim Ruyra al llarg de molts any està essent una escola que gràcies al seu enorme 

treball, constant, cooperatiu,  cohesionador, implicat amb el seu entorn, amb les famílies, ha 

aconseguit uns resultats d'excel·lència molt importants. 

Fruit de tot aquest treball, fa nou anys va decidir convertir-se en una Comunitat d’Aprenentatge, 

que té com a objectiu principal potenciar una educació participativa de tota la comunitat educativa. 

Per aquest motiu l'escola Joaquim Ruyra està oberta a la participació activa de tota la comunitat 

educativa (famílies, voluntaris, gent del barri, etc.).  

Volem ressaltar que les famílies participen activament en la vida del centre, que tenen  diferents 

vies de participació, ja sigui a partir de les diferents comissions mixtes, la participació directa a l'aula 

mitjançant els grups interactius o la formació de familiars. 

També volem mencionar que a l'escola Joaquim Ruyra l'any 2012 li va ser atorgat el Títol de 

Distinció Ciutadana de la Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. 

Per tot plegat, les vint-i-vuit entitats que formen part de l'Espai de Ciutadania* pensem que 

l'Escola Joaquim Ruyra és mereixedora del premi que vostès convoquen. 

Atentament 

 

                                                                                                                                        
  

Enric Roldán Bermejo 

Per l'Espai de Ciutadania                                                                  

 

 

 

L’Hospitalet de Llobregat, 18 de gener de 2017. 

 

 

 

 



 

* ENTITATS DE L'ESPAI DE CIUTADANIA   

 

TRES QUARTS PER CINC QUARTS,  

CENTRE D’ESTUDIS L’H, 

FUNDACIÓ AKWABA,  

ESPLAI LA FLORIDA,  

CREU ROJA 

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS DE L’H,  

TPK -TALLER PUBILLES KASAS,  

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA,  

PLÀUDITE TEATRE, ESPAI D'ARTS ESCÈNIQUES 

CÀRITAS. PARRÒQUIA DEL CENTRE 

SOPLOS DE AIRE 

COMIS. D’ENTITATS  COLLBLANC-LA TORRASSA, 

ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT DE L'H 

COMISSIÓ DE JUBILATS PENSIONISTES DE L’H,  

UGT DE L’H,   

CCOO DE L’H,  

FaPaC 

ASSOCIACIÓ ATURATS > 50 ANYS,  

ASSOCIACIÓ TOT BELLVITGE, 

ASSOCIACIÓ MUJERES PA'LANTE,  

BIPOLART  

AAVV COLLBLANC TORRASSA 

TRO - ENTITATS DE FOC,  

CENTRE CATÒLIC 

CLUB BÀSQUET DE L'HOSPITALET 

ÒMNIUM  

EL CASALET- MOVIMENT D’ENSENYANTS  

 


