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Entitats. Més de 1.000 infants i joves participen en les activitats organitzades de final de juny a setembre

L’AE Itaca organitza casals per
gaudir de l’estiu a la ciutat
Des de la darrera setmana de
juny fins a la primera de setembre, més de 1.000 infants i joves participen en les activitats
d’estiu que organitza l’Associació Educativa Itaca a Collblanc i
la Torrassa, però també fora de
la ciutat. Una de les propostes,
l’espai familiar de 0 a 3 anys,
en què participen unes 50 famílies, manté la seva continuïtat durant els matins del mes
de juliol alternant activitats en
patis d’escoles o biblioteques
públiques. D’altra banda, una
seixantena de nois i noies de 6
a 15 anys, aniran de colònies a
Cantonigròs (Osona) la tercera
setmana de juliol.
Durant les mateixes dates,
15 joves de l’AE Itaca de 16
a 25 anys participaran en un
camp de treball a Gijón, junta-
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Quinze joves d’entre 16
i 25 anys participaran
a Gijón en un camp de
treball per promoure
la reflexió sobre les
polítiques de joventut

Grup d’infants durant una activitat del casal d’estiu

ment amb joves de la Fundació
Marianao (Sant Boi de Llobregat), Mar de Niebla (Gijón)
i Gazteleku (Bilbao), en una
iniciativa de la Xarxa Oikia impulsada el 2016 per les quatre

entitats per afavorir la reflexió
dels joves entorn les polítiques
de joventut. “Volem demostrar
que des dels barris es poden
canviar les polítiques públiques
i engegar accions per empode-

rar les persones”, explica Felipe
Campos, director de l’AE Itaca.
De tota l’oferta, però, l’activitat amb més participació
són els casals d’estiu que es
realitzen a la seu de l’entitat,

l’antic cinema Romero, i a les
escoles Santiago Ramón i Cajal, a la Torrassa, i Màrius Torres, a Collblanc. Hi participen
un miler d’infants i joves en
diferents torns entre la darrera
setmana de juny i la primera de
setembre. El projecte requereix
una part important de gestió
i des de maig s’atenen les
famílies que ho demanen per
coordinar ajuts socials que garanteixin que els infants tinguin
una oportunitat de lleure durant
l’estiu.
L’AE Itaca també compta
amb educadors per atendre
els infants i joves amb diversitat funcional i necessitats
especials, i així afavorir espais
inclusius per eliminar les possibles barreres, no només les
que suposen les discapacitats
físiques, sinó també aquelles
que no es veuen i que cal visibilitzar. “Reivindicar la realitat
que ens envolta, com ara que
els infants puguin créixer en
un entorn favorable, ens convida a posar noves eines per
ajudar-nos a avançar”, destaca
Felipe Campos. y

Ayuntamiento. La edil destaca la remodelación de la plaza Espanyola y la recuperación del Castell de Bellvís

Los barrios de Collblanc y la
Torrassa tienen una estructura
de calles estrechas y pocos
espacios abiertos, una reducida extensión y elevada densidad de población, factores a
los que hay que sumar la diversidad de orígenes de sus
habitantes. “Este es un factor

enriquecedor, pero a la vez supone todo un reto para la integración y cohesión social. Por
ello debemos conseguir un
entorno más amable que fortalezca el sentimiento de barrio
y, a la vez, el de ciudad”, afirma
Olga Gómez, nueva concejala
del Distrito II en este mandato.

Entre las actuaciones en
el espacio público, destaca
la remodelación de la plaza
Espanyola y la recuperación
del Castell de Bellvís. “Este es
un tema de patrimonio que requiere actuar por pasos, queremos recuperar su entorno y
asentar el edificio, cuyos cos-
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Olga Gómez asume la concejalía del
Distrito II para los próximos cuatro años

Olga Gómez

tes se deben estudiar. Su futuro se definirá con entidades
y vecinos”, explica Gómez.
El soterramiento de las
vías, que está previsto se inicie el año próximo, será una
intervención que hará más
permeable el tejido urbano.
“Transformará el sector sur
del distrito, con el nuevo intercambiador de tren y metro y el
parque de la Torrassa como
espacios a potenciar”, concluye. y
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Celebració. Jocs infantils, tallers, música i havaneres conformen el programa

Festes de Sant Jaume a la Torrassa

Del 18 al 22 de juliol la plaça
Espanyola acollirà la celebració
de les Festes de Sant Jaume.
El dia 18, jocs infantils
(10.30h i 16.30h) i taller d’estampació de samarretes (18h),
a càrrec de l’AE Itaca. El dia
19, ball amb el duo Salsa-

ARXIU

La Comissió d’Actes
Culturals Mare de Déu
dels Desemparats
organitza un any més
les festes en honor al
copatró de la parròquia

Actuació del Centro Aragonés de L’H en la passada edició

bor (19.30h) i l’endemà, ball
amb el Trio Solimar (22.30h).
Diumenge 21 a partir de les
18.15h, actuació de Chalanes
de Barcelona, taller de castanyoles i sevillanes a càrrec
del Casal de Gent Gran de la
Torrassa i actuació del Centro
Aragonés de L’Hospitalet. El
dia 22 de juliol, el concert
d’havaneres (20h) , amb el
grup Mar Brava, posarà punt
final a les festes.
Entre altres actes, el 25 de
juliol a les 20h, la parròquia
acollirà l’eucaristia solemne en
honor a l’apòstol. y

Patrimonio. Sustraen la placa en recuerdo a los bombardeos de la Guerra Civil

Desperfectos por incivismo en
la fuente de la plaza Espanyola
Dos actos incívicos han atentado en las últimas semanas contra elementos patrimoniales ubicados en la vía pública. Primero
fue la sustracción de la placa en

recuerdo a las víctimas de los
bombardeos de la Guerra Civil
que en 2009 se colocó en el
exterior de la Casa dels Cargols.
Y en la verbena de San Juan, la

fuente de la plaza Espanyola sufrió graves desperfectos en una
de las pilas. El Ayuntamiento ha
anunciado la restauración y reposición de ambos elementos. y
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L’AGENDA
Exposició
fotogràfica
Mostra que repassa les 25
edicions de la Festa de la
Diversitat de L’Hospitalet.
Fins al 6 de setembre (agost tancat)
Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
www.ccct.cat

Tarda d’estrenes
Projecció de dues produccions amb segell L’H: el curt
Nasty Girls i la 3a temporada
de la websèrie Space Men.
16 de juliol, 19h. Entrada lliure
Torre Barrina
Carretera de Collblanc, 67
www.torrebarrina.l-h.cat

Jocs d’aigua
El programa del Projecte ICI
Gaudir millora la salut, proposa una activitat lúdica i
refrescant.
26 de juliol, de 18 a 20h
Associació Educativa Itaca
Parc de la Torrassa
www.itacaelsvents.org

