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Convivència. Dotze places públiques acullen activitats per a infants i joves de dilluns a dissabte durant l’estiu

El joc del civisme torna als barris
Passar-ho bé i interioritzar els
conceptes bàsics del civisme i
la convivència. Aquest és l’objectiu del programa “El civisme
és el millor joc”, que fins al 14
de setembre (tret del 12 al 24
d’agost) dinamitza el Servei
d’Agents Cívics de L’Hospitalet
a espais públics de tots els districtes de la ciutat.
Les activitats adreçades a
infants i joves tenen lloc de

dilluns a dissabte de forma
itinerant pels districtes. La ludoteca s’instal·la cada dia de
la setmana en un lloc diferent:
plaça de Lluís Companys (el
Centre), parc de la Serp (Sant
Josep), places Espanyola i del
Vidre (la Torrassa), places de
Pius XII i de Milagros Consarnau (Santa Eulàlia), avinguda
de la Primavera i plaça de la
Llibertat (la Florida), plaça de

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Fins al 14 de setembre, una dotzena d’espais públics
ofereixen ludoteques itinerants, tallers de danses
urbanes i pintura mural, dinamitzats per agents cívics

Mural mòbil a la plaça Pius XII de Santa Eulàlia

Pubilla Cases (Pubilla Cases),
plaça de la Carpa (Can Serra) i
passeig de Bellvitge (Bellvitge).
Els dimarts i divendres una
instal·lació mòbil per pintar murals, practicar danses urbanes i
elaborar xapes recorre les places del Vidre (la Torrassa), de
Pius XII (Santa Eulàlia) i de la
Llibertat (la Florida), i els Blocs
de la Florida (les Planes).
L’any passat 8.000 infants i
joves van participar en aquesta
iniciativa, que es feia per primer
cop. El nombre d’agents cívics
s’ha augmentat fins a 16 per
reforçar la campanya. y
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Més informació:
www.l-h.cat/ccivisme

Breves
PP y ERC vuelven a
pedir zonas de sombra
en parques infantiles
Los dos grupos municipales piden que el equipo de gobierno
aporte soluciones como toldos
o arbolado, entre otras, para
crear zonas de sombra en los
parques infantiles, tal y como
se había acordado en diferentes mociones aprobadas por el
Pleno en el mandato anterior.
Además, también reclaman que
los juegos infantiles se adapten
a las necesidades de los pequeños con diversidad funcional. y

C’s reclama más
plazas de residencia
de ‘gent gran’ para L’H
La Comissió d’Afers Socials
del Parlament ha aprobado
por unanimidad la propuesta
de resolución presentada por
Ciutadans para aumentar el número de plazas de residencias
públicas o concertadas de gent
gran en L’H. C’s pide aumentar
la ratio local de 1,75 plazas por
cada 100 personas mayores de
65 años y acercarse a la media
de Catalunya, fijada en 4,4. y

Núria Marín, presidenta
de la Diputación con los
votos de PSC y JxCat
La alcaldesa de L'H ha asumido
la presidencia de la institución
provincial gracias a los 16 votos
de su partido y al apoyo de los
7 de JxCat, un acuerdo sin mayoría absoluta que necesitó de
una segunda votación. Marín ha
pedido desmarcar la Diputación
del conflicto político catalán a
través de la convivencia y del diálogo: “el municipalismo es un terreno propicio para cultivarlo”. y

