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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

L’Estat reconeix la tasca de
l’Oficina d’Inserció Laboral
El Gornal. El Ministeri d’Administracions Públiques
ressalta la tasca de cohesió social al barri, així
com l’aposta per la descentralització de serveis
L’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral del Gornal ha rebut 900 visites
en els seus dos anys de funcionament. Aquesta és una de les dades
que expliquen que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
hagi qualificat de bona pràctica
aquesta iniciativa inclosa en el Pla
Urban Gornal, finançat amb Fons de
Cohesió de la Unió Europea.
Igualment, des de setembre de
2009 fins a desembre de 2011, un
total de 180 persones han aconseguit accés a un lloc de feina, més de
500 han seguit un itinerari d’acompanyament a la inserció laboral i

més de 200 joves i adolescents han
gaudit d’una trentena d’accions de
caire formatiu.
La finalitat d’aquest programa és
afavorir la regeneració econòmica i
social del barri del Gornal i fomentar
la igualtat d’oportunitats.
El Ministeri també menciona
com aspectes destacables la tasca
de difusió informativa duta a terme
entre els potencials beneficiaris i entre la població en general, i la descentralització de serveis que l’Àrea
Municipal de Promoció Econòmica
ha impulsat en l’àmbit de l’orientació
laboral i la formació. y

Sant Josep
Nova ubicació per als
exàmens d’anglès
yyy La institució educativa Pau
Casals acollirà les proves d’anglès
de la Cambridge University en unes
noves dependències al parc de la
Serp de 760 metres quadrats. Més
de 3 milions de persones arreu
del món s’inscriuen cada any en
els exàmens d’aquesta universitat
britànica. y

Collblanc-la Torrassa
Voreres més amples
al carrer Joventut

Atenció personalitzada en l’oficina laboral del Gornal

yyy La construcció d’un nou
col·lector d’aigües pluvials i
residuals entre els carrers de la
Mare de Déu dels Desemparats
i d’Albareda ha comportat també
voreres de 2,50 m i 1,90 m en
aquest tram del carrer Joventut. El
pressupost ha superat els 140.000
euros, finançats en un 80% amb
Fons de Cohesió de la UE. y

Els Blocs Ciutat Comtal ens
conviden a la seva festa major
Sant Josep. El programa
inclou activitats ben
variades i per a tots els
públics, que es faran a
la plaça de Sant Jordi
El veïns dels Blocs Ciutat Comtal
ja tenen a tocar la seva festa major,
del 22 al 24 de setembre, coincidint
amb la festivitat de la Mare de Déu
de la Mercè. El programa s’encetarà el dia 22 amb la presentació de
les pubilles, el pregó i cinema a la
fresca. Diumenge 23 hi haurà el sopar veïnal de festa major i ball amb
orquestra.
El plat fort serà el dia 24: missa
i ofrena a la verge, activitats de cultura popular catalana al matí; i, ja al

Ballada de sardanes de festa

vespre, havaneres i espectacle de
foc i so per posar la cloenda. Durant els tres dies de festa, també hi
haurà concursos de parxís, dominó
i guarniment de balcons. y

Bellvitge posa punt final a la seva celebració
Al tancament d’aquesta edició, Bellvitge enfilava la recta final de la festa major, una de les multitudinàries de
la ciutat. Activitats lúdiques per a la canalla, cinema, música i teatre, esports, mostres de cultura popular, balls,
mostra d’entitats i col·loquis han tornat a cridar l’atenció no només dels veïns de Bellvitge, sinó de la resta de
la ciutat. I, com és costum, els imprescindibles xiringuitos per anar de tapes i visites de càrrecs de diverses
forces polítiques. Enguany s’ha posat l’accent en la restricció d’horaris per fer compatible festa i descans.

