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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La ciutat estrena nous
patis oberts a Bellvitge,
el Centre i Santa Eulàlia
Districtes I, III i VI. Les escoles la Marina i Estel Can
Bori acaben d’obrir els seus patis els caps de
setmana i el gener ho farà la Milagros Consarnau
Quan l’Escola Milagros Consarnau
de Santa Eulàlia obri el seu pati els
caps de setmana i festius el pròxim gener, la ciutat comptarà amb
una instal·lació del programa Patis
oberts a cada districte perquè la
ciutadania tingui més espais públics d’esbarjo.
Aquesta tardor s’han obert els
patis de les escoles la Marina, a

Bellvitge, i Estel Can Bori, al Centre,
que se sumen a les que ja funcionaven als centres Josep Maria Folch i
Torres de Pubilla Cases, Santiago
Ramón y Cajal de Collblanc-la Torrassa i Pere Lliscart de la Florida.
Els patis, on un monitor supervi
sa el bon ús de la instal·lació, funcionen ara en horari de tardor d’11
a 14 h i de 16 a 18h. Fins ara,

El Centre
L’Hospitalet estrena
un mercat de pagès

l’experiència ha estat prou positiva
i els tres existents fins al mes de
setembre havien registrat més de
18.000 usos en un any i mig, amb
una mitjana de 200 usuaris al dia.
“La bona experiència dels tres
primers patis oberts ha fet que, a
través dels consells de districte,
se’n demanin més per arribar a tota
la ciutat, perquè permeten diver
sificar l’ús dels espais públics entre infants que juguen, joves que
fan esport, adults que passegen i
gent gran que descansa”, afirma el
tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve. y

Pati obert a l’Escola la Marina de Bellvitge

Collblanc-la Torrassa
Millores al carrer
de Graner

yyy Fins al mes de gener, el tercer
divendres de cada mes s’instal·la a
la rambla de la Marina el mercat de
pagès de L’Hospitalet. De 15.30 a
20 hores, es col·loquen davant de
la masia de Ca n’Arús vuit parades
de venda de fruites i verdures de
proximitat que provenen del Parc
Agrari del Baix Llobregat. La primera
edició hi va tenir lloc el 17 d’octubre
i hi va rebre molts visitants. y

yyy S’hi instal·la un nou paviment
d’asfalt i es canvia la ubicació
del mobiliari urbà per evitar el
pas indegut de vehicles. També
es revisa la xarxa de drenatge
i l’enllumenat i s’estudia l’estat
de l’arbrat. Les obres duren
quatre mesos i costen 119.000
euros. y

La Florida
Amics de la Natura obre
la temporada de bolets
yyy El darrer cap de setmana
d’octubre ha estat el triat per
l’entitat de la Florida per fer la
tradicional Mostra de Bolets, amb
exemplars recollits pels socis durant
el curs fet a principis de mes, i
l’exposició fotogràfica sobre fauna i
flora de la península Ibèrica. També
van organitzar una fira de productes
artesans al mateix escenari, el carrer
de la Primavera. y

Educació. Aquest òrgan participatiu el formen 91 alumnes de 28 centres educatius públics i concertats de la ciutat

El nou Consell de Nois i Noies comença a treballar
“Us demano que feu un treball de
reflexió i anàlisi del grau d’a
com
pliment a la nostra ciutat dels drets
que es recullen en la Convenció
so
bre els Drets dels Infants, que
enguany celebra el 25è aniversari”.
Aquest és un dels encàrrecs que ha
fet l’alcaldessa, Núria Marín, als 54
estudiants de primària que integren
el nou Consell de Nois i Noies del
curs 2014-2015, durant la constitució de l’organisme, el 22 d’octubre.
També formen part del Consell
37 alumnes de secundària als quals

l’alcaldessa ha demanat que “desenvolupin un projecte sobre els
usos socials i terapèutics dels horts
urbans que fa un any i mig es van
posar en marxa a la ciutat”.
El Consell de Nois i Noies el
formen 91 alumnes de 28 centres
educatius públics i concertats de
L’Hospitalet. A l’acte de constitució
també va participar el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Lluís
Esteve, que ha recordat als estudiants la responsabilitat que assumeixen al convertir-se en portaveus i

Foto de família del nou Consell amb autoritats municipals

representats dels seus companys i
companyes, a la vegada que els ha
animat a fer propostes per millorar
la ciutat.
En el decurs de l’acte de constitució del Consell, Núria Marín i Lluís
Esteve han lliurat els carnets als
alumnes que s’incorporen aquest
curs i que els acrediten com a
membres d’aquest òrgan.
El Consell és un projecte participatiu que té com a objectiu formar
ciutadans crítics i compromesos.
La permanència dels estudiants
és com a màxim de dos cursos i
cada any es renova una part dels
consellers. y

