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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Collblanc-la Torrassa
obre per vacances
Nou mural al carrer de Simancas
Pubilla Cases. L’artista Rosa Satoca és l’autora del mural urbà inaugurat durant la festa de Pubilla Cases i fet en col·laboració amb l’Ajuntament
i l’Escola Massana. El mural té 16 m2, i està format amb 408 rajoles de
ceràmica cuita, on es dibuixen fulles d’alzina amb formes i grafies diverses. És el projecte final de carrera de Satoca, llicenciada en belles arts.

Can Serra
Micromecenatge per publicar la història del barri
amb motiu del 50è aniversari

Districte II. Escola Oberta d’Estiu al parc de la
Torrassa i a les places Espanyola i del Vidre
fins al mes de setembre
Davant la manca d’ús d’espais públics a Collblanc-la Torrassa durant
l’estiu, el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) ha posat
en marxa el programa Obert per vacances, sumem per la convivència,
una oportunitat per donar un ús positiu i amable als espais de descans i
lleure. Així, l’art i la creativitat es de
senvolupen en forma de tallers de
circ, dansa, pintura o música a les places Espanyola i del Vidre i al parc
de la Torrassa i espais oberts del
districte en horaris de tarda.
La iniciativa ha aconseguit implicar més de vint entitats, associacions i grups que aporten els seus

recursos per crear conjuntament una
programació d’oci educatiu, saludable i atractiva per a infants i joves de
5 a 18 anys i les seves famílies i, en
general, per a tos veïns del districte.
Entre les activitats programades
hi ha jocs inflables, gimcanes, circ,
pintura, jocs de taula, ritmes de Bo-

Hi ha jocs inflables,
gimcanes, pintura,
jocs de taula, circ i
esports com criquet,
beisbol i bàsquet

llywood i Capoeira, beisbol, criquet
i bàsquet. Tot plegat s’emmarca
dins del projecte ICI que impulsa
l’obra Social “la Caixa” amb l’Ajuntament i l’Associació Educativa Ítaca,
“L’aliança entre institucions fa que
siguem més eficients, amb un equip
d’educadors que dinamitzen les places de forma intergeneracional, acompanyant la gent gran per si necessita
ajuda o informació. Al mateix temps,
i com que en el curs escolar els nens
van a Ítaca, a l’estiu sortim al carrer”, ha explicat el director general
d’Ítaca, Felipe Campos. Un altre objectiu és “evitar problemes a l’espai
públic i mentalitzar els ciutadans que
entre tots s’ha de cuidar durant tot
l’any”, ha afegit Campos. y

i

Més informació:
www.itacaelsvents.org

yyy El Centre d’Estudis de L’H ha obert un compte a la plataforma Mecenix fins
al 31 de juliol per recollir fons que permetin publicar el llibre Can Serra 50
anys. Història d’un barri de L’Hospitalet, que elaboren Jaume Botey, Maria Pau
Trayner, Bonifacio Febrero i Pilar Massana. L’aportació mínima és de 20 euros i
es pot fer a l’adreça mecenix.com/can-serra-50-anos-de-historia. y

El Centre-Sant Josep
Promoció per
incentivar el comerç
el mes de juliol
yyy Més de 100 comerços de la
zona ofereixen als compradors
vals de beguda gratuïta per
consumir als bars i restaurants
associats, on han de pagar
la tapa que acompanya la
consumició. El Grup Botigues
Centre i Sant Josep pretén
fomentar entre el veïnat el
comerç de proximitat. y

Sant Josep
Nova zona de jocs infantils a la plaça de Puig i
Gairalt per a la integració a través del joc
yyy La nova plaça ha obert uns nous jocs infantils en la confluència del carrer de
Rodés amb l’objectiu que sigui un espai d’inclusió i integració dels infants. Són
360 m2 amb espai per a estada d’adults i vuit jocs, com cadires de gronxador
adaptades, altres on poden gronxar-se dos infants, o un adult i un infant, un joc
combinat amb xarxa i escala, i plataformes per a joc sensorial. y
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Activitat estiuenca per a infants a la plaça del Vidre

Programa Tasta Oficis de l’esplai
La Florida. Uns 30 joves, de 16 a 18 anys, han assistit aquest curs a
algun dels tallers ocupacionals del projecte JAPI de l’Esplai de la Florida
a través del programa Tasta Oficis. L’entitat treballa des de fa 5 anys amb
joves que han abandonat el sistema educatiu i el 90% decideix tornar-hi.
El curs de jardineria ha reformat el pati de l’esplai [foto].

