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Educació. Mesures i actuacions per respondre a les necessitats de la població més jove i garantir el seu benestar

Pla per avançar en la igualtat
de drets d’infants i adolescents
La ciutat s’ha dotat d’una eina de
planificació estratègica per garan
tir de manera global el benestar i
la igualtat d’oportunitats de tota la
població infantil i adolescent de L’H.
Una franja que, a data 31 de desem
bre de 2017, incloïa 44.500 perso
nes menors de 18 anys, el 16,7% de
la població.
El Pla municipal per a la infància
i l’adolescència 2019-2022 preveu
un paquet de cent propostes d’ac
tuació englobades en cinc àmbits:
l’atenció a l’infant com a protago
nista; la millora de l’estil de vida dels
infants; el desenvolupament dels
menors en l’entorn familiar i social
habitual; la protecció dels infants
i adolescents, i l’assoliment d’una
ciutat amigable per a nens i joves.
Segons el tinent d’alcaldia de
Benestar Social, Jesus Husillos,
aquesta eina va més enllà de les
actuacions assistencials dels collectius de risc. “Fins ara disposaven
de plans enfocats principalment a la
infància en risc, però la reflexió que
s’ha fet en el moment de fixar-nos
nous objectius és que sortosament
la majoria de la població infantil i
adolescent de L’H no està en aques
ta situació. Per això s’ha volgut fer
un pla integrador considerant el
conjunt de la infància i en paral·lel re
forçar els mecanismes i dispositius
específics per atendre les situacions
de vulnerabilitat”, explica.

ARXIU

El text fixa cinc línies
estratègiques, 25
objectius i fins a cent
mesures i actuacions
que s’executaran amb
l’horitzó de l’any 2022

Festa de l’Esplai, durant l’estiu de 2018, a Can Buxeres

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Propostes de la xarxa d’educació
en el lleure i entitats d’acció social
Amb vistes a les eleccions municipals previstes per al
26 de maig, la xarxa de centres d’esplai, caus, cen
tres oberts i entitats d’acció social de la ciutat –agru
pades en el Consell de L’Hospitalet– ha anunciat una
ronda de contactes amb les diferents candidatures
que concorrin a l’alcaldia. L’objectiu és demanar que
tinguin en compte les seves propostes i les incorpo
rin en els programes electorals de cada formació.
Entre els reptes que plantegen en matèria de
lleure, acció social i acció comunitària, hi ha el des
plegament del model d’intervenció socioeducativa no
residencial per a infants i joves de L’H; la concertació
de serveis; la millora dels equipaments, i l’estabilitat

dels convenis amb l’administració que donen cober
tura a la tasca del tercer sector dins el territori.
Felipe Campos, president de la xarxa, també rei
vindica la necessitat de millorar la comunicació entre
entitats i Ajuntament i crear espais de reconeixement
mutu que permetin consolidar les aliances entre
l’àmbit públic i el tercer sector, pensant en la millora
de les condicions de vida de menors i de les seves
famílies. En aquest sentit, demana que el futur Ajun
tament reconegui l’acció preventiva que les entitats
estan fent per abordar la criança en positiu de 0 a 3
anys i també donar suport a programes d’ocupació i
de segones oportunitats per a joves.

En aquest sentit, algunes de
les mesures i actuacions que es
preveuen són: elaborar una cartera
de serveis i recursos per a infants
i adolescents; accions preventives
dins els centres educatius per evitar
discriminacions per raons de diver
sitat sexoafectiva i de gènere; crear
una xarxa a la ciutat de servei de
préstec de jocs; implementar un nou
model metodològic d’intervenció
dels serveis socials sobre la infància
i adolescència en risc, i impulsar
projectes per a la interacció entre
les diferents cultures.
Segons Paco Centeno, cap del
Programa municipal per a la infància
i l’adolescència, “aquesta eina s’ha
treballat des d’una visió molt global
de les necessitats dels menors” i
és fruit d’un procés participatiu i
reflexiu amb agents socials i entitats
del territori. Partint del marc legal
que fixen la Convenció sobre els
Drets de l’Infant i la legislació estatal
i autonòmica vigent, el Pla abarca
els àmbits de la salut, l’educació, la
cultura, la joventut, els esports i els
serveis socials i s’ha complementat
amb els àmbits de la convivència i el
civisme, la seguretat, l’espai públic,
l’urbanisme i la sostenibilitat.
Toñi Mercader, de l’entitat Joves
per la Igualtat i la Solidaritat, valora
“el consens aconseguit envers un
document que engloba els nous
reptes que ha d’afrontar L’H per
avançar socialment”.
Un comitè tècnic integrat per
professionals dels diferents àmbits
d’aplicació del Pla farà seguiment
de l’execució de les actuacions, de
l’assoliment d’objectius i n’avaluarà
els resultats. y
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Infraestructures. La línia, que connecta el nord de L’H i la Zona Franca, afegirà la parada Ciutat de la Justícia a l’octubre

En funcionament l’estació
Provençana de l’L10 Sud
Aquest mes de març, tal com s’ha
via compromès la Generalitat, ha
entrat en funcionament l’estació de
metro Provençana que connecta el
nord de L’H amb la Zona Franca.
És la quarta parada de l’L10 Sud a
L’Hospitalet, després de les de Tor
rassa, Collblanc i Can Tries|Gornal,
que comparteixen traçat amb l’L9
Sud, i permet fer transbordament
amb l’L1 i amb l’L5.
A l’estació de Provençana s’hi
accedeix a través de la boca de
metro oberta a la confluència dels
carrers de l’Aprestadora i de Rosell,
on s’ha urbanitzat una plaça d’uns
1.000 metres quadrats. Les anda

nes, que se situen a una profunditat
de 40 metres, estan superposades
en un túnel de dos nivells i s’hi pot
accedir mitjançant ascensors o es
cales mecàniques.
La nova parada, que ha suposat
una inversió de 80 milions d’euros,
ha comptat amb el suport dels fons
europeus de desenvolupament re
gional i es preveu que registri un
volum de 3.000 viatgers diàriament.
La línia al seu pas per la ciutat
es completarà aquest any –previsi
blement a l’octubre– amb l’entrada
en servei de l’estació Ildefons Cer
dà-Ciutat de la Justícia, parada que
tindrà correspondència amb els

Ferrocarrils de la Generalitat.
L’L10 Sud té una freqüència de
pas de 7 minuts en hora punta i un
traçat de 4,5 km, per on circulen
trens automàtics sense conductor.
Les parades de Provençana i de
Ciutat de la Justícia han centrat les
reivindicacions de l’Associació de
Veïns de Santa Eulàlia i de l’Ajunta
ment durant la darrera dècada. Les
obres van començar el 2007 i van
aturar-se arran de la crisi econò
mica fins que es van reprendre el
2017, quan la Generalitat va anun
ciar un nou calendari i es va com
prometre a finançar la construcció
pendent d’execució. y

Andana de la parada Provençana d’L10 Sud

