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Millores en els centres de
formació d’adults de la ciutat
Reformes i nous locals per a Santa Eulàlia, Sanfeliu, Can Serra, Sant Josep i la Florida
Els edificis de les escoles d’adults estan immersos en un pro cés de reformes que en alguns
casos, com a Sanfeliu i a Santa
Eulàlia, suposen el trasllat a noves instal·lacions. L’Hospitalet
compta amb 8 centres de formació d’aquest tipus, pràcticament un per barri, on hi ha
matriculats 3.005 alumnes.
Mentre continua la construcció
del nou edifici per a l’Escola d’Adults
de Sanfeliu, que es preveu que estigui llest el gener del 2011, Santa
Eulàlia espera l’inici de les obres
als baixos de l’edifi ci d’habitatges
de protecció del carrer de l’Alhambra, on s’han de traslladar. En una
recent visita a les instal·lacions actuals, l’alcaldessa, Núria Marín, va
anunciar que les obres per adequar
la nova Escola d’Adults de Santa Eulàlia començaran l’octubre i estaran
acabades en un any. “Les escoles
d’adults són un instrument de primer ordre en moments de dificultat
econòmica en els quals la formació
és bàsica. Per això, tant la Generalitat com l’Ajuntament treballem
per millorar-les, per donar opció a
més alumnes de tenir una segona
oportunitat. Aquests centres són
també espais de cohesió social i integració”, afirma Marín que va visitar
les classes amb el tinent d’alcalde
d’Educació, Lluís Esteve.
El local del carrer de l’Alhambra
tindrà dos nivells, una planta de
500 m2 i un altell de 460 m2, i serà
un dels primers amb aula virtual per
poder cursar estudis a distància.
Pel que fa a la reforma d’altres centres, els de la Florida, Sant Josep
i Can Serra es van reformar l’any
passat amb una inversió de 190.000
euros dels fons estatals. En guany,
d ’a q u e s t s f o n s s ’ h i d e d i q u e n
400.000 euros a seguir la reforma
dels centres de Can Serra i de Sant
Josep. # C . S .
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L’H estalviarà
energia
i reduirà
un 20% les
emissions
L’alcaldessa, Núria Marín, ha
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M
signat el Pacte d’alcaldes i alcalE
desses per l’energia junt amb
D
22 municipis del Baix Llobregat.
I

GABRIEL CAZADO

Aquest acord, que impulsa la
Diputació de Barcelona, suA
posa un compromís ferm per
M
estalviar energia, fomentar les
B
energies renovables i reduir en
I
un 20% les emissions d’efecte
E
hivernacle, com marca la CoN
missió Europea per al 2020.
T
D’altra banda, el Consell de la
Sostenibilitat ha finalitzat el debat sobre el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible que ara serà portat a
aprovació al Ple. El pla estableix reduir emissions i incrementar en un
20% l’energia de fonts netes i l’efi ciència energètica. L’H també es
va adherir a la campanya de WWF
L’hora del planeta el 27 de març i va
apagar els llums de la Casa Consistorial i de la Tecla Sala. # R .
Núria Marín i Lluís Esteve amb alumnes de l’Escola d’Adults de Santa Eulàlia

L’alcaldessa, Núria Marín, i
els portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament han

GABRIEL CAZADO

Vist a L’H
rebut el tinent Jordi Rubio
Carceller, veí de L’Hospitalet
que va ser ferit el passat febrer en un atemptat contra
l’exèrcit espanyol desplaçat a
l’Afganistan en missió humanitària. L’alcaldessa i els portaveus li van traslladar l’agraïment de l’Ajuntament i de la
ciutadania per la tasca que
ell i l’exèrcit en general realitzen. Rubio s’està acabant
de recuperar i ja ha demanat
tornar a l’Afganistan.

Nova guia
electrònica que
recull l’oferta
d’estudis de FP
L’Àrea d’Educació està elaborant una guia electrònica que
recull tota l’oferta de formació
professional existent a la ciutat,
segons que s’ha anunciat a la
darrera reunió del Consell de la
FP, del qual formen part agents
educatius, socials i econòmics
de la ciutat.
L’objectiu d’aquesta guia on
line, que serà accessible mitjançant
la web de l’Ajuntament, és prestigiar
aquesta formació i animar els joves
a optar per la FP. El 10 de maig
s’obre la preinscripció per als cicles
de grau mitjà i el 25 de maig, per als
de grau superior. # R .
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