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Joventut. Projecte amb les actuacions fins al 2019 adreçades als prop de 70.000 hospitalencs que tenen de 12 a 35 anys

Un pla per donar suport als joves
en la transició cap a la vida adulta
Més d’un miler de nois i
noies han participat en
la definició de les línies
estratègiques que
recull el document
L’Ajuntament ha posat en marxa el
Pla local de joventut, que defineix
les línies estratègiques dirigides als
prop de 70.000 habitants que tenen de 12 a 35 anys, més del 26%
de la població. “Volem dur a terme
actuacions que garanteixin la igualtat d’oportunitats. Es tracta d’un pla
transversal que incideix en àmbits
com l’educació, l’habitatge i la sanitat”, va explicar l’alcaldessa Núria
Marín, durant la presentació que
va tenir lloc el passat 14 de març a
l’Espai Jove La Claqueta.
Un dels objectius del Pla és
donar suport a nois i noies en els
processos de transició a la vida
adulta. Per això, l’Ajuntament potenciarà el paper de l’Oficina Jove, a la
Casa dels Cargols, com a centre de
referència per afrontar el canvi escola-treball. Aquesta oficina ofereix
serveis com l’Educateca, l’Oficina
del Voluntariat i també assessorament personalitzat perquè els joves
puguin guanyar en autonomia i tinguin tots els recursos necessaris al
seu abast. “En els darrers dos anys
hem augmentat el pressupost de
l’Oficina Jove en 400.000 euros i la
nostra intenció és seguir ampliant
els recursos”, va afegir el tinent d’al-

Nou EQUIPAMENT

Mostra ‘Art en femení’ al Barradas, dedicada a joves artistes amb motiu del Dia de la Dona

L’Ajuntament preveu
dedicar més d’un
milió d’euros a l’any
a les polítiques de
joventut a la ciutat

caldia de Benestar i Drets Socials
Esports i Joventut, Cristian Alcázar.
El Pla també vol fomentar el paper actiu del jovent en el seu entorn.
L’objectiu és impulsar projectes
d’oci i cultura, promoure la participació i afavorir la vinculació de nois
i noies a la ciutat.
Per definir les línies estratègiques del Pla, s’ha comptat amb
la participació de més d’un miler
de joves. El procés ha consistit en
l’elaboració d’una enquesta pre-

sencial i virtual, que es va fer a 873
veïns de 12 a 35 anys. També van
tenir lloc 10 sessions de debat. Fins
a final del mandat, l’Ajuntament preveu dedicar més d’un milió d’euros
a l’any a les polítiques relacionades
amb joventut.
Des del Partit Popular de L’H
consideren que “el pla no dona
resposta a les necessitats reals
dels joves com l’atur o l’educació”
i afirmen que “és necessari un pla
d’emergència urgent”. y

A final d’any entrarà en
funcionament el nou
equipament Ca n’Arús,
Espai Jove, que s’ubicarà
a l’avinguda del Carrilet, al
barri del Centre. Aquest
nou espai s’ha creat a partir
de la proposta que un grup
d’estudiants va plantejar fa un
parell d’anys a l’alcaldessa,
Núria Marín, durant una reunió
amb consellers i conselleres
dels centres d’educació
secundària de la ciutat.
L’equipament centralitzarà els
espais per a nois i noies que
es volen posar en marxa més
endavant a altres barris de
L’Hospitalet. “Ca n’Arús serà
un referent per als joves per
fer-hi activitats i relacionar-se,
però també estem treballant
per impulsar més espais com
aquest a Bellvitge, la Florida
o altres zones”, ha explicat
l’alcaldessa.
Aquest nou equipament
s’afegirà a l’Espai Jove
La Claqueta, situat a
l’Antic Cinema Romero de
Collblanc-la Torrassa, un
punt de trobada en el qual
els nois i les noies també
desenvolupen, supervisats
per professionals, actuacions
autogestionades.

Breves
Iniciativa hace campaña
para garantizar el futuro de
las pensiones

ERC homenajea a sus
militantes Miquel Rabadan
y Colombina Muntané

ICV ha presentado en la ciudad la
campaña Treball digne, feina digna
de sensibilización sobre la necesidad de derogar la reforma laboral y
de adoptar medidas legislativas que
garanticen la financiación de las pensiones públicas. La diputada en el
Congreso de En Comú Podem, Aina
Vidal, ofreció una charla informativa. y

Se trata de dos personas con fuerte implicación social y política en la
ciudad durante años. El acto se celebrará el 9 de abril y se incluye dentro
del I Memorial Justa Goicoechea (en
memoria de la que fue primera mujer
concejal en el Ayuntamiento, durante
la República). En la jornada participará el diputado Joan Tardà. y

García Albiol, nuevo presidente del PP de Catalunya
Los populares celebraron el XIV congreso autonómico en el Hotel Hesperia
Tower, donde Xavier García Albiol fue proclamado líder de la formación en Catalunya, en substitución de Alicia Sánchez Camacho. El encuentro contó con la
intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. y

