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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Itaca ofereix oci
al barri per als
infants i joves
Collblanc-la Torrassa.
L’associació educativa
programa a les places
del districte activitats
lúdiques obertes
L’Associació educativa Itaca orga
nitza fins al mes de desembre el
programa Oci al barri, activitats de
lleure, cultura i esports a diferents
espais públics del districte, adreça
des a infants i joves. Les activitats,
dinamitzades per educadors de car
rer, monitors de lleure i educadors
socials, es fan tots els dilluns, dime

Una trentena
d’entitats a la
Mostra del Gornal
La Mostra d’Entitats del Gornal
va aplegar el 6 d’octubre una
trentena d’entitats del barri. A
la rambla de Carmen Amaya es
va instal·lar una fira de comerç i
artesania, tallers participatius per
a infants i adults, exposicions i
exhibicions sobre la tasca de les
entitats del barri.

cres i dijous de 18h a 20h als parcs
de la Marquesa i de la Torrassa i a
les places Espanyola i del Vidre. Hi
participen uns 50 joves de l’associ
ació però Oci al barri és obert a tot
hom que sigui en els parcs i places.
La idea d’aquest programa és
demostrar que tothom pot gaudir
dels espais públics en convivència.
“Hi ha gent que té la idea que el
jovent porta problemes a l’espai pú
blic, perquè juga a pilota o posa la
música massa alta” –explica Felipe
Campos, director d’Itaca– “Volem
demostrar que es pot conviure de
forma pacífica i que tots podem
aprendre, gent gran, joves, infants i
famílies. Els nens necessiten jugar i

L’H pagarà
la cuina de
l’Escola Mare
de Déu de
Bellvitge
Bellvitge. La Generalitat
no assumeix l’obra per
falta de recursos

Adolescents juguen a pilota al parc de la Marquesa

les places han d’estar preparades”,
recorda.
Oci al barri vol aprofundir en les
relacions intergeneracionals de for
ma que joves i gent gran interactuïn
i comparteixin un mateix espai.
Aquesta activitat es va dur a ter

me per primer cop abans de l’estiu i
Itaca ha tornat a posar-la en marxa
un cop començat el nou curs es
colar. y
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Més informació: www.itacaelsvents.org

L’Ajuntament invertirà 75.000 euros
en la renovació total de la cuina de
l’Escola Mare de Déu de Bellvitge,
unes obres que la Generalitat no
pot assumir per falta de recursos.
La cuina d’aquest centre educa
tiu era l’originària i havia quedat obsoleta. Es preveu la renovació dels
paviments, revestiments i tanca
ments, així com les instal·lacions
d’electricitat, fontaneria i il·luminació.
Igualment, es dotarà la cuina d’un
sistema d’extinció automàtica d’in
cendis, de nou mobiliari i de nous
vestidors per al personal.
El projecte haurà d’estar enllestit
al gener per iniciar les classes des
prés de les vacances de Nadal, ja
amb la nova cuina en funcionament.
Mentre durin les obres, la mateixa
empresa es farà càrrec del servei
de menjador, però en format de cà
tering.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha
indicat que per raons sanitàries i
també alimentàries la renovació de
la cuina de l’escola Mare de Déu de
Bellvitge és una prioritat. I per això,
Marín ha lamentat que la Generalitat
entengui aquestes actuacions “com
una despesa i no pas com una in
versió” i ha afirmat que la resposta
del Govern de CiU no ha estat la
correcta. y

