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La ciutat tindrà
conservatori
de música
L’Hospitalet comptarà en el termini
màxim de tres anys amb un conservatori de música i un centre
d’ensenyament secundari especialitzat en el batxillerat artístic,
segons el mapa escolar elaborat
per la Conselleria d’Ensenyament
de la Generalitat, amb el suport del
PSC. El conservatori de música
s’ubicarà a les actuals instal·lacions del col·legi públic Can Bori.
Els responsables municipals
havien reclamat en diverses ocasions la necessitat que L’Hospitalet
comptés amb un centre reglat de
música i, finalment, els nens i joves
de la ciutat tindran oportunitat
d’accedir-hi sense haver de sortir
de la nostra població. Un altre dels
aspectes inclosos al mapa escolar és l’ampliació de l’oferta de l’escola d’idiomes, que en els últims
anys ha vist com molts ciutadans
es quedaven sense plaça. L’Escola Oficial d’Idiomes anirà ampliant el nombre de places fins arribar a tenir 11 grups d’ensenyament
d’anglès, 4 de francès, 4 d’alemany
i d’altres 4 d’italià. L’augment de
l’oferta es farà de forma gradual i
és previst que a partir del curs
vinent el nombre de places s’ampliï
en un 50 per cent.

Pel que fa a l’ensenyament secundari, l’actual col·legi públic Les
Bòbiles, de La Florida, acollirà un
institut especialitzat en el nou batxillerat artístic. D’altra banda, el
centre d’educació especial Estel de
Bellvitge es traslladarà a l’edifici del
col·legi públic Salvat-Papasseit del
Polígon Gornal. L’actual seu del
centre Estel es destinarà a l’ampliació del col·legi públic Mare de Déu
de Bellvitge.
Tots aquests canvis es duran a
terme de forma esglaonada durant
els pròxims dos cursos. Alguns dels
centres hauran de ser sotmesos a
algunes obres d’adaptació a la
seva nova funció. El tinent d’alcalde de Benestar Social, Santiago Díaz, afirma que per a L’Hospitalet el mapa escolar significa “una
millora notable en la qualitat de l’ensenyament” i que l’ampliació de
l’oferta educativa “és fruit de la conversa mantinguda entre l’alcalde
de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, i el conseller d’Ensenyament,
Joan Maria Puyals, fa uns mesos”.
D’altra banda, responsables de
l’Ajuntament mantenen actualment
negociacions amb la Conselleria
d’Ensenyament per tal que el procés de matricul·lació del pròxim
curs es desenvolupi sense alteracions.

Josep Vall, candidato
de ERC a la Alcaldía
de L’Hospitalet
La Asamblea local de Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) en L’Hospitalet ha designado por unanimidad a Josep Vall como candidato a la alcaldía para los próximos comicios municipales del 28 de mayo. La candidatura de Vall se
impuso a las presentadas por
Jordi Rabadán y Anna Simó. El
alcaldable de ERC es presidente de su formación en
L’Hospitalet.

Se agiliza la
remodelación de
la calle Progreso
Las obras de remodelación de
la calle Progreso de Collblanc
se realizarán de una sola vez y
no por tramos como hasta ahora, para agilizar el proyecto y
evitar problemas a vecinos y
comerciantes y al tráfico de la
zona. Hasta ahora se han realizado las obras para ampliar
las aceras en el tramo comprendido entre la plaza Española y la calle Mas.
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Els petits opinen. Els membres del Ple Infantil van
mantenir el passat 27 de gener una trobada amb l’alcalde de la ciutat,
Celestino Corbacho, per fer un canvi d’impressions i tractar els principals
problemes del municipi. En total, 60 nens van exposar a l’alcalde la seva
preocupació per la contaminació i la brutícia als carrers i Celestino Corbacho va demanar als petits la seva col·laboració per mantenir neta la
ciutat, per exemple, evitant les pintades a les parets. Ampliar serveis com
el de biblioteques, i crear-ne de nous, com el carril bici, van ser algunes
de les propostes que es van plantejar durant la trobada. Els joves també
van manifestar a l’alcalde que troben a faltar el certamen infantil Firajoc,
que se celebrava a La Farga, ara en procés de remodelació.

La viceministra de
juventud de Colombia
visita la ciudad
Adelina Cobo, viceministra de
juventud de Colombia, viajó a
L’Hospitalet el pasado día 27
para conocer las políticas dedicadas a los jóvenes en nuestro país. Cobo visitó el IMFO,
la Tecla Sala y la sede del Área
Municipal de Juventud, Ca
n’Olivé.

