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Educació. A final de juny, quan acaba el curs lectiu, comença l’oferta d’estiu per a infants i joves

Casals, colònies i campus
esportius, en marxa
Escoles, entitats i
esplais han obert la
inscripció per a l’oferta
lúdica i educativa
d’aquest estiu, com el
Campus Jordi Alba
L’oferta d’activitats estiuenques per
a infants i joves de L’Hospitalet s’ha
obert aquest mes de maig, amb un
ampli ventall de possibilitats, en da
tes, edats, cost i tipus d’activitats. La
major part s’inicien a final de juny, un
cop finalitzat el curs escolar.
Les associacions de mares i
pares de centres educatius de la
ciutat organitzen casals als centres
o colònies en paratges naturals de
Catalunya. També els esplais or
ganitzen activitats educatives i de
lleure en funció de l’edat dels nois
i les noies. Un any més, entitats
com l’Associació Educativa Ítaca,
l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet,
el Club de Bellvitge, l’Esplai Can
Serra, Club Sanfeliu i Esplai la Flo
rida, entre d’altres, fan activitats
també l’agost o el setembre davant
l’augment de la demanda. De fet,
al Club Bellvitge, els cinc torns del
casal d’agost per a menors de 2 a
18 anys estan ja tancats.
L’esport és una altra de les
ofertes a l’alça. Moltes entitats es
portives i poliesportius convoquen
campus dedicats a una o diverses

Campus Jordi Alba
Si escaneges el codi
QR veuràs el vídeo de la
presentació del campus
que el jugador fa a L’H

Jordi Alba escolta el seu germà David, jugador de futbol sala, que dirigeix el campus, durant la presentació

El comerç de la
ciutat col·labora
amb Nou Quitxalles
per ajudar a finançar
les seves activitats

disciplines. És el cas del Rugby
Club L’Hospitalet, el Club Natació
L’H, l’AE Bellsport, el Club Esportiu
Joventut, el Complex L’Hospitalet
Nord, l’AECS, el Consell Esportiu
de L’H, l’AESE o el campus de fut
bol que fa tres anys que organitza a
la ciutat el blaugrana Jordi Alba per
a infants i joves de 6 a 16 anys.
Perquè tots els infants i joves
puguin gaudir d’alguna activitat

d’estiu les administracions públi
ques, les fundacions i els propis
esplais obren línies d’ajut a les famí
lies. Per exemple, l’Associació Edu
cativa Nou Quitxalles de Bellvitge
ha iniciat la campanya La cassola
solidària a la qual ja s’han adherit
300 comerços de tota la ciutat per
recollir diners que ajudin a finançar
casals, colònies i campaments d’es
tiu d’un centenar d’infants i joves. y

Breus
L’Associació Ítaca rep
un nou premi per
la seva tasca social
L’Associació Educativa Ítaca-els
Vents ha estat una de les entitats
guanyadores de l’edició 2015
dels Premios Ciudadanos, que
reconeixen iniciatives que promouen valors humans, l’educació,
la salut, el suport a les persones
en exclusió social i la responsabi
litat corporativa. Felipe Campos,
director d’Ítaca, afirma que “és un
orgull, perquè som l’única entitat
petitona que ha rebut el premi”. y

L’Esplai Xixell obre
un espai familiar per a
famílies amb nadons
L’entitat va fer una jornada de
portes obertes el 20 de maig per
presentar aquest nou servei per a
Sant Josep, on pares i mares po
den compartir jocs i experiències
amb els seus fills de 0 a 3 anys,
i alhora intercanviar vivències amb
altres famílies i participar en xerra
des i tallers. L’espai ofereix suport
a la criança i l’educació al Casal
d’Entitats, al carrer de la Mare de
Déu de la Mercè, número 20. y

