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Administración. Se instala los miércoles en la plaza del Mercat, pero está previsto que se desplace a otros puntos

La Concejalía de Collblancla Torrassa recorre el distrito
Está abierta todos los
miércoles de 10 a 13
horas y se pueden
realizar los mismos
trámites que en la sede
habitual de la concejalía
La esencia de la concejalía móvil es
acercar sus servicios a los vecinos
sin que estos tengan la necesidad
de desplazarse a la sede del distrito.
A la vez, permite a los ciudadanos
hablar con el concejal para hacerle
llegar sus inquietudes sobre cualquier cuestión de los barrios.
El espacio, que se encuentra
ubicado en la plaza del Mercat de
Collblanc, está abierto todos los
miércoles de 10 a 13h, después de
que cambiase el día de apertura,
que anteriormente era el viernes. En
esta oficina se pueden realizar los
mismos trámites que en la concejalía
física. Por ejemplo, solicitar la tarjeta
metropolitana de transporte, los volantes de residencia y/o convivencia,
tramitar la solicitud para la limpieza
de paredes y fachadas, registrar
animales de compañía, registrar
instancias o pedir cualquier tipo de
información.

participación ciudadana

Oficina móvil de la concejalía en la plaza del Mercat de Collblanc

Está previsto que próximamente
esta regidoría sea itinerante y de la
plaza del Mercat de Collblanc pase a
otras ubicaciones del distrito.
La oficina móvil se puso en marcha cuando se detectó que había
ciudadanos del distrito que no co-

nocían la concejalía física ni qué tipo
de trámites podían realizar. “Muchos
vecinos que tenían un problema
buscaban el teléfono del Ayuntamiento para hablar con alguien del
consistorio sin saber muy bien a
quién dirigirse. Así, lo que queríamos

cedida per la regidoria

era precisamente estar en la calle
para ayudarles. El principal papel de
la regidoría móvil es informar a los
ciudadanos de que estamos aquí,
que conozcan a su regidor y los servicios que prestamos”, apunta Cristian Alcázar, concejal del Distrito II.

La concejalía móvil se puso
en marcha en noviembre de
2016 y en este casi año y
medio de funcionamiento
la aceptación ha sido muy
positiva. “La verdad es que
estamos atendiendo a muchísimos más ciudadanos de
los que suelen acercarse a
la concejalía para pedir cualquier información o realizar
trámites”, indica Cristian Alcázar. El concejal destaca que
han aumentado el número de
personas que acuden para
avisar sobre los aspectos que
no funcionan adecuadamente.
“Por estas cuestiones viene
menos gente a la sede de la
concejalía y ahora, en cambio,
recibimos más información al
respecto”, concluye.
Su ubicación en la plaza del Mercat se escogió al ser el punto más
lejano de la sede. “De este modo, los
vecinos tienen más a mano toda la
información y nosotros conocemos
también de primera mano sus problemas”, afirma. y

Educació. Guardó d’Aigües de Barcelona al projecte científic del centre públic sobre la gestió eficient del cicle de l’aigua

L’Institut Eugeni d’Ors ha guanyat el
primer premi Aigües de Barcelona
al projecte científic de la First Lego
League. El passat 25 de febrer, els
alumnes de l’aula taller de 4t d’ESO,
juntament amb les entrenadores
Isabel Suay i Eva Ollero, van participar en el torneig classificatori de la
First Lego League, que es va celebrar a CosmoCaixa Barcelona. Allà

van mostrar tot el que havien treballat al llarg del curs i es van adjudicar
el guardó.
Isabel Suay explica que van investigar un tema relacionat amb els
usos de l’aigua. “Els alumnes buscaven alguna cosa propera a ells,
trobar un problema i intentar solucionar-lo dins de la gestió eficient del
cicle integral de l’aigua”.

La First Lego League va començar l’any 1998 als EUA i actualment
ja hi participen més de 320.000
joves de 88 països. A Espanya fa
més de 10 anys que s’organitza i ja
és el país d’Europa amb més equips
participants. L’objectiu és que els joves investiguin i resolguin problemàtiques actuals, aplicant conceptes
matemàtics i científics. y

cedida per l’institut Eugeni d’Ors

L’Institut Eugeni d’Ors guanya
un dels premis de la First Lego

Els alumnes de l’aula taller de 4t d’ESO guanyadors del guardó
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Teatro. Las clases las imparte Plàudite Teatre en la Biblioteca Josep Janés

Nueva edición del taller de
teatro ‘Històries en trànsit’
Històries en trànsit, el taller de teatro
que impulsa el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) y
que imparte la asociación Plàudite
Teatre, ha iniciado una nueva edición en Collblanc-la Torrassa.
Emma de la Haba, coordinadora
del proyecto, explica que “en la
primera edición hablamos de los
procesos migratorios a través del
teatro y este año queremos seguir
desarrollando esta idea”.
Los integrantes del taller ponían
en común sus vivencias y experien-

diari de l’hospitalet

Desarrolla la pasión por
el teatro a través de una
iniciativa que fomenta
la relación entre las
diferentes culturas

Alumnos del taller durante una de las clases de teatro

cias sobre este tema para construir
una historia que fue el relato de
la obra final, que pudo verse en el
Teatre Joventut.

“En esta segunda edición queremos que vuelva a representarse en
el Joventut, dando continuidad a la
iniciativa, hablando de cómo reci-

bimos a los recién llegados, cómo
los acogemos, con qué ‘mochila’
cultural y religiosa vienen, etcétera”,
apunta Emma de la Haba.
Las clases ya se han iniciado,
pero tanto los alumnos que repiten
– Juan, Jihad, María Jesús, Dago y
Amina– como los que se estrenan
este año –Pilar, Inés, Pep, Ana y
Fina– animan a sumarse a todos los
que estén interesados en una experiencia que fomenta la autoestima
y la relación con otras personas.
“El teatro y estas representaciones
sobre la migración nos permiten
situarnos en la piel de los otros",
señalan.
Los talleres se realizan en la
Biblioteca Josep Janés (calle del
Doctor Martí i Julià, 33) los jueves
de 17.30 a 19h. La inscripción se
mantiene abierta. y

Participació. Inscripció oberta fins al 2 d’abril per dibuixar i pintar espais històrics del districte

Concurs de Dibuixos i Còmics
Fins al 2 d’abril estan obertes les
inscripcions per al 3r Concurs de
Dibuixos i Còmics de Collblanc-la
Torrassa, que organitza la Coordinadora d’AMPA dels centres educatius del districte. S’hi pot participar acolorint una làmina o bé fent
un dibuix, una auca o un còmic en
els quals apareguin espais històrics

i emblemàtics de Collblanc-la Torrassa, com la font de la plaça Espanyola, la Casa dels Cargols o Torre
Barrina.
La inscripció és lliure i gratuïta
–oberta a infants i joves, des de sis
mesos fins a 25 anys– i les obres
hauran de ser inèdites.
La implicació dels comerços ha

estat cabdal per donar a conèixer
l’activitat i fer que el veïnat s’engresqui. A més, la Biblioteca Josep
Janés també participa en la difusió
del certamen, principalment, a l’àrea
infantil. Els guanyadors del concurs
es coneixeran el 15 d’abril en un
acte que tindrà lloc a l’Auditori de la
Torrassa. y
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L’AGENDA
Grups de conversa
en català
Teniu una hora lliure a la setmana?
Voleu practicar el català i conèixer
gent nova? Trobades obertes organitzades per la biblioteca.
Tots els dijous, fins al 22 de març, 19h
Biblioteca Josep Janés (c. Dr. Martí i Julià, 33)
www.bibliotequeslh.cat

Ruta de l’arquitecte
Puig i Gairalt
Visita a edificis emblemàtics de l’arquitecte modernista hospitalenc.
Per acabar, degustació gastronòmica al Mercat. Cal inscripció prèvia.
17 de març, 11h
Sortida: Torre Barrina (ctra. de Collblanc, 67)
Insc.: coordiampascollblanctorrassa@gmail.com

Trobades de jocs de
taula al centre cultural
El Centre Cultural Collblanc-la Torrassa organitza cada divendres a
la tarda una trobada per compartir
diversos jocs de taula.
Tots els divendres, de 16 a 17.30h
CC Collblanc-la Torrassa (c. M. D. Desemparats, 87)
www.ccct.cat

Món tranquil a la
biblioteca
El mim Luismi passejarà per la biblioteca per convidar-nos a escoltar i
gaudir del silenci i d’una sessió de
contes i relats tranquils.
15 de març, 17.30h
Biblioteca Josep Janés (c. Dr. Martí i Julià, 33)
www.bibliotequeslh.cat
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Entrevista
Inocencio Salmerón, historiador aficionat. Va rebre
recentment l’homenatge del barri per una vida
d’entrega i investigació. Té 88 anys i és història viva
de Collblanc-la Torrassa

- Com veu els barris actualment?
-La veritat és que m’agrada tot del
districte, els seus carrers, el veïnat
i els habitatges. Potser sí que pot
tenir algun defecte, però crec que
ha millorat en els últims anys amb
la nova reurbanització: voreres més
amples, més arbres...

“He posat passió
i entrega per
conèixer el barri”
TONI CASALS

- Què el va portar a interessar-se
per la història del districte?
-Tot va començar quan vaig llegir el
llibre 25 imatges de L’Hospitalet i em
vaig adonar que es parlava molt poc
de Collblanc-la Torrassa. Llavors em
vaig decidir a posar-me en marxa.
- Però vostè era ebenista de
professió...
-Sí, i molt abans de jubilar-me ja em
vaig sentir atret per la història de
Collblanc-la Torrassa, on vaig néixer
fa 88 anys, concretament al carrer
de Mas. Així que vaig posar-me a
investigar amb molta passió i moltes hores d’entrega per conèixer la
seva història a l’Arxiu Municipal. Tot,
a més, de forma autodidàctica.
- I va publicar Històries de Collblanc-la Torrassa, un llibre de

referència sobre els orígens
dels dos barris.
- Sí, crec que va ser important, perquè en aquest llibre explico com van
arribar famílies d’Andalusia, Aragó,
València, Galícia i altres llocs d’Espanya. Em vaig preocupar dels habitants i de les seves vivències. El
barri s’ha fet amb la gent procedent
d’arreu que van venir cercant feina i
també amb la seva lluita.
- Com era el districte en els
seus inicis?
- Constava únicament com a carretera de Collblanc i fins l’any 1905
no es va fer un pla d’urbanisme per
a Collblanc-la Torrassa. Un pla que,
precisament, el van presentar uns
veïns de Sants i que es va acceptar.
- Ha viscut sempre aquí?
- Vaig estar uns anys fora. Vaig viure
a l’Uruguai, a Montevideo, i als anys

- Vostè sempre ha tingut moltes
inquietuds culturals.
- Sí. A partir de l’any 1984 vaig oferir-me per col·laborar a la revista Progrés. Vaig fer més de 50 articles fins
a la seva desaparició.
- La poesia és també una altra
de les seves aficions.
-Sí i el teatre. He fet recitals de poesia al Centre Cultural de Collblanc-la
Torrassa i també teatre amateur, encara que a Montevideo vaig actuar en
un grup de teatre semiprofessional.
Inocencio Salmerón, una vida dedicada a Collblanc-la Torrassa

“L’homenatge va
ser un regal. Havia
oblidat que havia fet
tantes coses i em
vaig sentir afalagat”
n
seixanta vaig viure un temps a Barcelona.
- Per què va marxar a l’Uruguai?
- Va ser una etapa de la meva vida en

la qual em trobava desorientat. Volia
viatjar i veure món.
- Quina és per a vostè la millor
època que s’ha viscut a Collblanc-la Torrassa?
- Podrien ser els anys vint quan va
arribar l’allau de gent. En aquella
època el barri tenia una població
molt escassa i amb aquesta arribada es va multiplicar i començar a
créixer. Després va haver-hi un altre
període, als anys seixanta, on es va
experimentar també un important
desenvolupament.

- El passat 21 de febrer va rebre
un homenatge de Collblanc-la
Torrassa.
- Sí i em va agradar molt. Va ser un
regal. Havia oblidat que havia fet
tantes coses i em vaig sentir molt
afalagat per tots els meus veïns i
amics. Em vaig adonar que se’n
recordaven i que potser havia fet
alguna cosa important pel barri. L’alcaldessa Núria Marín em va felicitar
i va estar al meu costat durant tot
l’homenatge. Va tancar l’acte amb
un discurs ple d’elogis cap a mi. Jo
també vaig fer un petit parlament i
vaig recitar una poesia. y

