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Integració. Les activitats s’orienten a millorar els hàbits saludables, l’autonomia personal i les habilitats socials

Centre obert Els Tres Tresors,
un recurs pioner a Santa Eulàlia
El servei atén 30
infants i les seves
famílies, i està format
per dos educadors
socials, un integrador
social i una psicòloga

PRODUCCIONES MIC

El centre obert Els Tres Tresors, al
barri de Santa Eulàlia, va obrir les
portes l’any 2014 per oferir atenció
socieducativa especialitzada a famílies amb infants de 4 a 14 anys
en situació de risc. El projecte, gestionat per la cooperativa d’iniciativa
social AEMA, dona serveis orientats
a la integració social i a la prevenció,
capacitació i recuperació de les funcions parentals i marentals.
El servei disposa de 30 places
i està format per dos educadors
socials, un integrador social i una
psicòloga que “de dilluns a divendres
acollim infants de famílies derivades
dels serveis socials que manifesten
el seu compromís i implicació per
treballar conjuntament amb l’equip
del centre”, explica Matthias Deppe,
educador social i coordinador del
servei. L’assistència s’adapta a les
circumstàncies de cada família, en
relació a les extraescolars o altres
activitats familiars. “És molt important
mantenir les rutines familiars sempre
que ajudin a fomentar els vincles que
treballem al centre”, destaca Deppe.
El coordinador explica que “cada
tarda, quan els infants arriben de

orientat a joves a partir dels 14
anys, per seguir treballant amb els
adolescents i les seves famílies”.

Estona de joc lliure prèvia a les activitats del centre Els Tres Tresors

l’escola, fan una estona de joc lliure i berenen tots junts; és un bon
moment per fomentar l’autonomia
personal, la convivència i els hàbits
d’alimentació saludable i higiene”.
Després, per grups d’edat, comença
el reforç escolar, amb jocs educatius
i d’aprenentatge. A continuació, es
proposen activitats orientades a la
millora de l’autoestima, les habilitats
socials o la resolució de conflictes:
“fem assemblees per promoure
la participació activa i els infants

A més de la
intervenció directa,
els tècnics treballen
amb les famílies i
els serveis socials
proposen què els agradaria fer”,
explica Carla Hidalgo, educadora
del centre, que afegeix que “també
sortim a l’exterior per jugar al parc

i fer esports educatius, i preparem
activitats amb les famílies, com el
berenar de Carnestoltes”.
A més de la intervenció directa
amb els infants i entrevistes de
seguiment amb les famílies, els
responsables del centre treballen
de manera coordinada amb els serveis socials, els centres educatius,
el centre de salut mental i altres
serveis. Deppe conclou que “és
un recurs molt positiu i necessari
per al barri, però caldria un espai

Una tarda a Els Tres Tresors
Abans de berenar és el moment
del joc lliure de la Marina, en Carlos i
en Brian (noms ficticis). La Marina (7
anys) rodola per terra fent tombarelles mentre explica que “el nom d’Els
Tres Tresors ve d’una llegenda japonesa que ens van explicar”. En Carlos (9 anys), explica que “entreno a
futbol i no vinc totes les tardes, però
quan vinc faig deures i jugo”, mentre
que en Brian (11 anys) comenta que
“vinc tres tardes i m’agrada jugar
amb amics i dibuixar”.
Natalia Suazo és la mare de dues
nenes de 7 i 9 anys, i en fa tres que
són usuàries dels Tres Tresors. “Les
nenes venen tres tardes a la setmana, però de manera alternada també
faig activitats amb elles. Els agrada
molt venir i participem en les activitats del centre”, comenta Natalia,
i afegeix que “l’espai m’ha ajudat
a millorar la comunicació amb les
meves filles i a tenir moments per a
mi; ara començaré a treballar després d’un temps a l’atur i ho valoro
encara més”. Juana Pinto i la seva
neta, de 10 anys, són usuàries de
l’espai des que va obrir i explica que
“la meva neta té un TEA i el centre
és molt positiu per a ella, estem molt
contents amb l’evolució que ha seguit; ara es relaciona millor amb els
companys de l’escola i simpatitza
amb tots els nens del seu entorn”. y

La Festa d’Hivern omple de tallers i
activitats els carrers i places del barri
El cap de setmana del 9 i 10 de febrer es va celebrar la Festa d’Hivern
de Santa Eulàlia. Dissabte al matí, veïns de totes les edats van omplir la
pl. de Pius XII per fer jocs i tallers. A la tarda, la cercavila de gegants va
recórrer els carrers del barri fins a la pl. de Francesc Macià, on la xocolatada i el ball de tarda van tenir molta participació. Va tancar la jornada el
correfoc amb Drakadables i Skamot Diabòlic. L’endemà, la pl. de Maria
Artigal, davant del CC Santa Eulàlia, va acollir la Festa de les Olles amb
parades de restaurants i cellers, activitats infantils, música i tallers.
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Puertas
abiertas en
la promoción
de Narcís
Monturiol
El 17 de febrero se llevó a cabo una
jornada de puertas abiertas en las
viviendas de la calle Narcís Monturiol promovidas por la cooperativa
Llar Unió Catalonia, vinculada al
sindicato UGT. Durante la visita los
propietarios y socios pudieron ver
como serán sus futuras viviendas.
Se trata de 51 pisos de 90 metros
cuadrados con precios de entre
190.000 y 200.000€.
Las personas residentes en
L’Hospitalet tuvieron prioridad para
acceder a esta promoción, gracias
al convenio firmado entre el Ayuntamiento y la cooperativa promotora.
Además de ser vecinos de la ciudad, los candidatos debían cumplir
el requisito de no tener ningún otro
piso en propiedad y destinar el piso
a vivienda habitual y permanente.
La alcaldesa, Núria Marín, señaló durante la visita que “desde el
Ayuntamiento queremos generar
oportunidades para que las familias
puedan quedarse en la ciudad en
viviendas asequibles y de calidad”.
La obra se ha ejecutado durante
18 meses y la entrega de llaves se
realizará próximamente. y

L’Hora del conte

La Quinzena de la Dansa
aterra a Santa Eulàlia

Why do we eat popcorn at the
cinema? A càrrec de Núria
Clemares. Històries que hi ha
darrera de les pel·lícules.
6 març, 18h
Biblioteca de Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
www.bibliotequeslh.com

Dansa i titelles
completen els
espectacles de
petit format
programats aquest
mes al centre cultural
El dissabte 16 de març a la tarda
el Centre Cultural Santa Eulàlia
(carrer de Santa Eulàlia, 60) ha programat dues activitats adreçades a
tots els públics.
A les 18h la companyia Teatre en
Miniatura presenta l’espectacle El
soldadet de plom, que explica la història de la Laia, una nena de 5 anys,
que té moltes joguines però que
no les comparteix amb altres nens.
La seva àvia li explicarà un conte
perquè s’adoni de la importància de
tenir amics i compartir. L’espectacle,
que té un preu de 6,50€, tanca el
cicle de titelles que cada trimestre
programa el centre cultural.
A continuació, a partir de les
18.45h, i dins de la Quinzena Metropolitana de Dansa, serà el torn
d’Hippos, espectacle a càrrec de
Zum Zum Teatre amb direcció i coreografia de Quim Bigas. Es tracta
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L’AGENDA

Cultura. Teatre en Miniatura tanca el cicle de titelles d’aquest trimestre

Cinefòrum

Els personatges d‘Hippos i la titella d’El soldadet de plom (inferior)

d’una proposta per a tots els públics emmarcada dins el programa
de la Quinzena, iniciativa organitzada per nou municipis de l’Àrea metropolitana, entre ells L’Hospitalet,
per donar visibilitat al ball com a
disciplina artística [més informació:
vegeu pàgina 18]. y
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http://ccsantaeulalia.l-h.cat
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Cicle sobre la Guerra Freda
amb la projecció d’El tercer
hombre (1949) i conferència
a càrrec de Raúl Muñoz.
16 de març, 17h. Entrada lliure
Rvubicon i Biblioteca Plaça Europa
Carrer d’Amadeu Torner, 57
www.bibliotequeslh.cat

Repara i renova’t
Tallers gratuïts comunitaris
sobre instal·lacions d’aigua de
l’habitatge (I i II), durant dues
sessions de tres hores.
15 i 29 de març, 15.30h. Inscripció prèvia
Germanes Hospitalàries
Carrer de Santiago Ramón y Cajal, 31
Tel.: 682 829 223

