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Aquests estudiants acosten de forma voluntària l’Administració i els joves

Els 200 corresponsals de l’Hòspita
reinicien la seva tasca en els instituts
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Jornades sobre
Salut Mental per
reflexionar
sobre els reptes
de futur
PILAR GONZALO
El Centre de Salut Mental de L’Hospitalet va organitzar al principi de
mes les Primeres Jornades de Salut Mental Comunitària. Les jornades complien un doble objectiu, d’una banda commemorar els 15 anys
d’existència del centre a la ciutat i,
de l’altra, analitzar i reflexionar sobre els reptes de futur.
Aquest centre depèn de l’hospital psiquiàtric de Sant Boi. Els
seus serveis estan concertats a
través del Servei Català de la Salut. L’equip està format per cinc psiquiatres, dos psicòlegs, un assistent social i una infermera.

L’oci i la
Universitat
són els temes
que causen
més consultes
ROSA SALGUERO

Els metges de capçalera
hi envien els pacients

IMACNA

Amb el començament del nou curs,
els corresponsals d’institut tornen
a la càrrega. Els més de 200 estudiants de secundària que, de forma voluntària, estan apuntats actualment al programa de corresponsals de l’Hòspita (Centre d’Informació i Recursos Juvenils de
l’Àrea municipal de Joventut) han
iniciat ja les seves tasques informatives amb la pretensió de funcionar com a interlocutors entre
l’Administració i el jovent. Aquest
programa va ser engegat al 1991.
Alícia Olivares estudia segon
de BUP, i Elena Toribio i Loli León,
COU, a l’institut Apel·les Mestres
del barri de Sanfeliu. Es van fer
corresponsals en els seus primers
anys en el centre. “Vaig conèixer
gent que ja hi treballava com a corresponsal i em va semblar molt interessant, per això em vaig apuntar ja fa dos anys. Mai abans havia
estat delegada del curs ni res semblant”, explica l’Alícia. Totes es

L’Alícia, l’Elena i la Loli informen els seus companys sobre les activitats de la ciutat per als joves
mostren molt satisfetes de la tasca que desenvolupen. “No ens limitem a col·locar en els taulers
d’anuncis de ‘l’insti’ la informació
que ens facilita l’Hòspita, sobre activitats juvenils com excursions o
conferències, si no que traslladem
a l’Administració les preguntes que
ens fan els nostres companys”,
apunta l’Elena.
Els temes que aixequen més
consultes són els relacionats amb
l’oci o amb la universitat, segons

diuen. El procediment és senzill:
“en els pannells informatius els estudiants també troben els nostres
noms i les nostres classes, per poder localitzar-nos amb facilitat i fernos preguntes”, afirma la Loli.

Aprendre a comunicar-se,
conèixer gent i divertir-se
Les tres coincideixen en què és
una feina que ocupa poc de temps
i a la vegada és molt enriquidora.

Gràcies als cursets de formació que
l’Hòspita fa entre els corresponsals, han aprés a parlar en públic i
a perdre la timidesa, en alguns casos. A més, també participen en
activitats lúdiques específiques per
als corresponsals, fet que els permet conèixer altres joves i compartir experiències. “Animaria tothom
a apuntar-se al programa perquè a
banda de divertir-te, aprens coses
i ajudes els altres”, conclou l’Alícia
Olivares.

Els pacients arriben al centre
procedents de les consultes dels
metges de capçalera on s’atén a
una població potencial de 147.000
habitants. Les visites ateses arriben a unes 17.000 l’any, corresponents a uns 3.000 pacients.
Des del passat mes de març el
Centre de Salut Mental, disposa
d’uns nous locals, més amplis, al
carrer Santiago Ramón y Cajal.
Això els permet donar millors serveis d’atenció i plantejar-se noves
actuacions futures. Precisament,
segons manifestava el doctor Lluís
Albaigès, coordinador del centre,
es vol obrir un hospital de dia, el
que permetria que, en els casos de
pacients greus, es pogués millorar
el programa d’assistència.

AGENDA

Teatro
Hasta el 10 de noviembre. Macbeth, de William Shakespeare. Dir:
Tamzim Townsend. Reparto: Pep
Torrens, Carles Martínez, Marc
Puig, Pep Tosar y otros. Teatro Joventut (Joventut, 4-10). Laborables y sábado, 21h; domingo, 19h.
27 de octubre, 12 y 18h. Els fills
del sol. Compañía Teià Moner.
Presenta: La Terminal. Teatro del
Centre Catòlic (Rambla Just Oliveras, 34).

Exposiciones
Del 29 de octubre al 15 de enero. Art espanyol per a la fi de segle (selección de cuarenta artistas españoles contemporáneos y
cincuenta obras). Comisariado:
Victòria Combalia. Sala 2. Hasta
el 8 de diciembre. I want more
(quiero más), instalación de la artista de origen indio Lise Floistad.
Sala Molí (avenida Josep Tarradellas, 44).
Hasta el 1 de diciembre. Sobre
dues rodes. La bicicleta a L’Hospitalet (1900-1996). Org: Centre
d’Estudis. Sala Alexandre Cirici
(Riera de l’Escorxador, s/n).
Del 22 al 26 de octubre. Equiplast
(máquinas, equipos y moldes para
plástico y caucho). Montjuïc 2/

L’Hospitalet. Polígon Pedrosa.
Hasta el 31 de octubre. Obras de
Tatiana Maltaverne y fotografías
de Claude Guerra. Aula de Cultura de Sant Josep (Isabel la Catòlica, 32).

Música
25 de octubre, 23h. Concierto de
acid jazz con Free Love Makers.
Meritxell Sust (voz), Xavi Ibáñez
(teclados), Vicenç Bagué (guitarra), Enric Illa (batería) i Joan Rectoret (bajo). 1 de noviembre, 23h.
Rock Show con Por Narices. Benito Inglada (voz), Rafa Batlle (bajo), Joan Vila (guitarra), Toni Roland (batería) i Kyke Serrano (teclados). Bar musical Sala Mandra
(avenida Carrilet, 301).
27 de octubre, 20h. Concierto para dos pianos. Org: Amics de l’Òpera. Auditorio Barradas (Rbla.
Just Oliveras, 56)

Sardanas
27 de octubre, 12h. Pl. de Josep
Bordonau (Centre). Cobla Ciutat
de Cornellà. 1 de noviembre, 12h.
Pl. Eivissa (La Florida). Cobla
Ressó. 3 de novembre, 18h. Pl.
Els Veïns (Granvia Sud). Cobla La
Principal de Collblanc. Org: Coordinadora Sardanista.

