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Les aules d’estudi obren del
27 de desembre al 9 de febrer
A les biblioteques Josep Janés i La Bòbila i al Centre Cultural Barradas
Aquest mes de desembre
obriran de nou les aules
d’estudi per facilitar que els
alumnes puguin preparar
els examens. En total són
255 places que obriran del
27 de desembre al 9 de febrer des de les 10 del matí
a la 1 de la matinada, sense interrupció.
Les aules d’estudi estan
ubicades al Centre Cultural
Barradas, amb 130 llocs
d’estudi, la biblioteca Josep Janés, amb 40 places, i la biblioteca La Bòbila que té 85 llocs.

La majoria d’estudiants
que fan servir les aules
d’estudi tenen entre
19 i 27 anys i un 86% fa
carreres universitàries
d’enginyeria o
empresarials

L’Espai Jove ofereix un nou
servei: la Viatgeteca d’hivern
que funcionarà fins el 17
d’abril. Aquest servei pretén
oferir informació perquè els
joves puguin organitzar-se a
la seva mida sortides per Nadal, cap d’any, Reis o Setmana Santa.
Així, a la Viatgeteca d’hivern
es pot trobar informació d’esports d’hivern, pistes d’esquí espanyoles i estrangeres, agències
de viatges especialitzades en
sortides a la neu, escoles i clubs
que organitzen cursos d’iniciació d’esquí i snowboard, competicions, curses, sortides, travesses, ascensions, expedicions
d’esport d’hivern, associacions i
centres d’excursionisme, i webs
especialitzades.
També es pot trobar tot tipus d’allotjament com ara: refugis, albergs, càmpings, cases rurals, pensions, hostals, hotels,
etc. i visites culturals a Catalunya, Espanya i l’estranger. La
Viatgeteca d’hivern està ubicada a l’Espai Jove, al Centre Cultural Tecla Sala, av. Josep Tarradellas, 44 i està oberta dilluns
de 16 a 20h i de dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.
# MARGA SOLÉ
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L’Espai Jove
presenta un
nou servei de
Viatgeteca
d’hivern

Estudiants en una de les aules d’estudi del Centre Cultural Barradas

El projecte d’aules d’estudi es va posar en marxa l’any
1995 i, mica en mica, el nombre d’estudiants que les fan servir en èpoques d’examen ha
anat augmentant significativament.
Segons un estudi fet per
l’Associació d’Estudiants, la majoria d’usuaris de les aules d’es-

tudi tenen entre 19 i 27 anys i
un 86% està fent carreres universitàries, entre les que destaquen les d’inginyeria, un 16%,
–dels quals un 6% fan telecomunicacions– i 13% que estudia empresarials. L’aula d’estudi

del Barradas és utilitzada en un
64% per veïns del Centre i la
resta procedeix de diversos indrets de L’Hospitalet.
Els estudiants de l’aula de La
Bòbila procedeixen majoritàriament de Can Serra, Pubilla Ca-

sas i la Florida encara que alguns són d’Esplugues. Els usuaris de la biblioteca Josep Janés
són principalment estudiants de
Collblanc-la Torrassa i una petita part de Barcelona ciutat.
# MARGA SOLÉ

Pots trobar la
Viatjeteca d’Hivern a
www.espai-jove.net

Els antifranquistes no volen
perdre la memòria històrica
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El Grup Antifranquista de
L’Hospitalet considera que
s’ha trigat massa temps a
condemnar l’aixecament
nacional i que cal continuar
reivindicant la memòria
històrica. Aquesta és la conclusió del col·lectiu després
de la proposició no de llei
aprovada pel Parlament espanyol condemnant la dictadura de Franco.
Per a Garcilaso Aguado,
portaveu del grup, queda
pendent el tema de les fosses comunes. “Les administracions han de garantir els recursos per desenterrar i identificar
les víctimes del franquisme”.
A Jaume Valls, un altre integrant del grup, li sap greu que
encara avui hi hagi gent que
amagui que algú de la seva família va ser republicà i va patir
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Davant la proposició no de llei aprovada pel Parlament espanyol

Membres d’antifranquistes de L’Hospitalet

la repressió franquista. “Cal acabar amb la por que encara queda en algunes persones”, ha dit
Valls. Malgrat aquestes opinions,
el Grup Antifranquista de L’Hos-

pitalet valora positivament el
decret del Govern, però pensa
que no s’ha de deixar en l’oblit i
que s’ha d’acabar amb els símbols franquistes. # NÚRIA TO RI L

La residencia y centro de día Feixa Llarga-Laia González,
ubicada en la calle Residència, 18, ha inaugurado la ampliación de sus instalaciones. Las obras han supuesto una
inversión de 2,3 millones de euros y se ha
pasado de 82 a 126 plazas. El proyecto ejecutado ha comportado la ampliación
de la residencia, la reforma de los espacios y la modernización del equipamiento.

VIST A L’H

