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Conveni per 3 anys entre
Ajuntament i Consell de l’Esplai
El Consistori col·labora amb les entitats per consolidar la seva oferta d’activitats
L’Ajuntament i el Consell de
l’Esplai de L’Hospitalet han
signat un conveni marc de col·
laboració per al període 20092011 que suposa una dotació
de 657.000 euros anuals per a
10 esplais de la ciutat. L’acord
té com a objectiu consolidar el
programa d’activitats educatives
diàries en el temps de lleure a
tots els barris per equilibrar l’oferta i
evitar possibles dèficits.
El conveni el van signar al Centre
Cultural la Bòbila el tinent d’alcalde
d’Educació i Cultura, Mario Sanz, i
la presidenta del Consell, Almude·
na Fernández, en presència de la
regidora adjunta per a l’Educació en
el lleure, Eva Sánchez, l’alcaldessa,
Núria Marín, i una nodrida represen·
tació dels esplais de la ciutat.
Almudena Fernández, que
s’estrenava en aquest acte com a
presidenta del Consell, va definir
L’Hospitalet com “la ciutat de l’es·
plai” i va destacar la tasca d’educa·
ció en valors que es fa als esplais i
la necessitat de col·laborar amb la
resta d’entitats, les famílies, les es·
coles, els veïns i l’Ajuntament. “Cal
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L’alcaldessa i la presidenta del Consell, a la Bòbila

caminar plegats per sumar esforços
i transformar el nostre entorn. Són
molts els joves que es comprome·
ten amb els altres als esplais, que
aprenen dels infants i que mostren

El Consell de Nois i Noies de
Secundària s’ha reunit per posar en comú els projectes que

està elaborant aquest curs
cada un dels tres grups de
treball d’aquest òrgan: el paper dels mitjans de comunicació com a instruments de participació; la millora de l’oci
de la ciutat i l’organització
de l’Hospi sona, i la transformació urbanística de la ciutat
a través d’un espai concret,
la nova plaça de Puig i Gairalt que s’ha d’urbanitzar a
Sant Josep. El Consell de Secundària està format per 53
consellers de 19 instituts de
la ciutat amb l’objectiu de fomentar la participació dels
estudiants en les decisions
que afecten el municipi.�
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que el jovent no ha canviat tant com
diuen”.
Per la seva part, l’alcaldessa va
felicitar els esplais per la seva tasca integradora, especialment en mo-

ments de dificultat econòmica. “Els
valors –va dir Núria Marín– no es
compren, la cohesió social no es
compra i l’Ajuntament no podria fer
sol la tasca d’educar en l’esforç, el
compromís, la solidaritat, el respec·
te i la tolerància”.
L’alc aldessa va posar èmfasi
en la necessitat de contribuir amb
recursos econòmics a l’ac tivitat
dels esplais, on aquest curs 6.000
infants i joves de L’Hospitalet fan
activitats diàries i 5.000 més gaudi·
ran de casals i colònies d’estiu. “Ara
més que mai –afirma– els esplais i
agrupaments i les entitats esporti·
ves necessiten del suport municipal
per construir una xarxa que garan·
teixi la integració i la cohesió social”.
Marín també va reconèixer que en·
cara queden assignatures pendents
perquè els esplais treballin amb
condicions, com és el cas de les de
pendències del de Can Serra.
Les entitats que es beneficiaran
d’aquest acord són: Quico Sabaté,
Ítaca, Can Serra, Pubilla-Can Ser·
ra, Xixell, Bocins, CIJ Bellvitge, CIJ
Sanfeliu-Sant Ildefons, Bellvitge i la
Florida. # cristina sánchez

Alumna del Ramón y Cajal

Nou cicle de
concerts dels
alumnes
de l’Escola
de Música
L’Escola de Música-Centre de
les Arts ha iniciat un cicle de con
certs en què els protagonistes
són els alumnes d’instruments.
Segons la directora de l’escola,
Núria Sampere, “perquè els es
forços dels alumnes tinguin sen
tit, i perquè gaudeixin dels seus
resultats les famílies i els amics,
hem decidit realitzar concerts
temàticament homogenis”.
Els primers d’actuar van ser
les percussions i el 23 de març,
la corda. El 25 d’abril, en el marc de
les Festes de Primavera (a la rambla
de Just Oliveras), tocaran la Bòbila
Steel Band, els grups teen i el combo de manouche. El 9 de maig serà
el torn de les big band; el 14 de
juny les gralles actuaran a la Festa
de la Diversitat; i la setmana del 15
al 19 tindran lloc els concerts dels
grups teen, guitarra manouche, cor·
da, bing band i percussió (de dilluns
a divendres, respectivament).
Una altra novetat que ha posat
en marxa l’Escola de Música és la
d’impartir classes d’instruments de
vent (trompa, flauta travessera, fagot, oboè i clarinet) dins de l’horari
escolar al CEIP Ramón y Cajal. L’ex
periència és la segona d’aquest tipus
que es realitza a la ciutat. Fa quatre
anys van iniciar-se les classes de vio
lí al CEIP Pau Vila.
Aquest tipus d’iniciativa intenta
democratitzar l’accés a les classes
de música i, a més, “quan els infants
toquen, milloren la disciplina, la
concentració i la cura del material”,
explica el tinent d’alcalde d’Educa·
ció, Lluís Esteve. # núria toril
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