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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

El barrio Sanfeliu pertenece
al Distrito I de L’Hospitalet. Sin
embargo, su ubicación geográfica marcada por la orografía

El futuro del
barrio Sanfeliu

del terreno que se convierte en

años casi inacabado a la espera de la construcción del antiguamente llamado cuarto cinturón, hoy la Ronda de Dalt. Su
ejecución permitió por fin res-

una difícil pendiente en la calle de Miquel Peiró lo han

pirar a los vecinos de la zona y dio luz a la plaza de Les

mantenido alejado del centro urbano de la ciudad y

Comunitats, a una nueva concejalía, a un casal d’avis y

limitado por su carácter de término municipal, mucho

a un hotel de entidades, entre otras mejoras. Pero ha-

más próximo a Cornellà y Esplugues que al municipio

bía que seguir adelante para culminar el barrio.

al que pertenece. Pero las cosas se están moviendo en

El proyecto que ahora inicia su tramitación viene a

Sanfeliu. El pasado año se iniciaron las obras del

dar respuesta a varias de las peticiones vecinales: más

polideportivo que dará servicio al barrio y ahora se ha

viviendas para que el barrio no pierda población (los

presentado el proyecto Porta Sanfeliu que lo converti-

pisos públicos serán el 50% de las nuevas construccio-

rá en uno de los accesos principales a L’Hospitalet y

nes), urbanizar las zonas limítrofes con los municipios

culminará su urbanización con
nuevas viviendas, zonas verdes
y equipamientos.
Sanfeliu estuvo durante

vecinos y crear equipamientos

La Porta Sanfeliu culminará el barrio
con más vivienda y equipamientos, y la
urbanización de las zonas limítrofes

para una población alejada del
centro. Un nuevo futuro para
Sanfeliu.

Què li ha semblat
l’actuació
d’Espanya als
JJOO d’Atenes?

Jesús Somas
restaurador

Ha estat fabulosa, molt bona i
m’imagino que encara es podrà
millorar en propers jocs. No
obstant, no m’ha agradat l’actuació dels àrbitres en el bàsquet o la natació sincronitzada,
que crec que ens han perjudicat.

LA FIRMA

Les entitats d’esplai: una llarga
trajectòria en l’educació en el lleure

Antònia López
Presidenta de Movibaix

L’Hospitalet és una
ciutat amb una gran
història en el món de
l’esplai i aposta per
aquest model de lleure
educatiu i de qualitat

Com cada curs, les entitats d’esplai de la ciutat
obren les seves portes per continuar desenvolupant un ventall d’activitats i projectes adreçades a
infants i joves. Els hospitalencs tenim el privilegi de
poder disposar d’aquests centres d’educació integral en el temps lliure infantil i juvenil. Fa 20 anys
que Movibaix es va constituir amb la voluntat de
contribuir a la millora de l’educació en el temps
lliure dels infants i joves de L’Hospitalet i del Baix
Llobregat i com instrument de participació social.
Les entitats d’esplai que en formen part tenen una
gran trajectòria i molta història en el món associatiu,
en la implicació i coneixement del seu territori i en
l’educació en el lleure.
L’educació no s’atura quan s’acaba l’escola. Als
esplais, s’educa les nenes i els nens en els valors
humans mitjançant activitats en grups que els estimula a relacionar-se, a compartir i a interpretar el
món que els envolta; se’ls educa en la solidaritat, la
llibertat i la responsabilitat. L’esplai és una entitat
amb gran vocació d’arrelament al territori i que es
preocupa per problemes socioeducatius del seu en-

torn i per donar resposta als nous reptes socials: la
immigració, els desequilibris socials i econòmics.
En una societat com la nostra l’educació en el
temps lliure pren cada vegada més importància. Es
tracta d’un espai privilegiat per al desenvolupament
social i individual. És un temps de descans, de diversió, d’estimulació de la participació i implicació
social. De la qualitat del temps lliure en pot dependre més endavant la capacitat dels infants i joves
d’adaptació, relació i transformació de l’entorn social i cultural.
En aquests nous temps des del món social i
polític es parla d’educació integral, de conciliació de
la vida laboral i familiar, d’avançar en propostes de
lleure no discriminatiu. És tot això que porta a treballar des de les entitats d’esplai per un model de
lleure amb qualitat i perquè el lleure no sigui un
element més de desigualtats socials.
L’Hospitalet és una ciutat amb una gran història
en el món de l’esplai i aposta per un model de lleure
educatiu i de qualitat, amb l’objectiu de donar respostes als nous reptes que la societat ens planteja.

Elisabeth Castillo
classificadora de correus

Molt bona, però crec que als
propers jocs hem d’intentar
guanyar més medalles. A mí
m’agrada molt la gimnàstica i
la natació sincronitzada i estic
contenta que una nedadora de
L’H hagi aconseguit un Diploma.

Joan Joly
mecànic jubilat
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He seguit les actuacions per tv i
m’ha agradat molt l’actuació
dels espanyols especialment la
vela i l’hoquei. També he vist el
bàsquet i no m’ha agradat que
ens guanyés EUA. Ha estat un
fracàs per culpa dels àrbitres.

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2; tel. 93 261 53 30;
fax 93 261 55 07; e-mail: diarilh@lafarga.com
Direcció: Cristina Sánchez; redacció: Pilar
Gonzalo, Marga Solé i Nuria Toril; esports: Enrique Gil, Jordi Mèlich i Òscar Milla; disseny i
maquetació: Traç edicions; fotografia: Gabriel
Cazado; disseny de capçalera: Departament
d’Imatge; publicitat: Tel. 93 261 52 00;
imprimeix: Creacions Gràfiques Canigó SL
Tiratge: 100.000 exemplars
D.L. B.36444-94
Aquesta publicació no s’identifica
necessàriament amb les opinions expressades
pels seus col·laboradors i columnistes.

