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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

El Dolmen crea una aplicació
per conèixer el patrimoni
Santa Eulàlia. El
centre educatiu i la
Universitat Pompeu
Fabra han creat
una APP sobre el
patrimoni històric de
L’Hospitalet
Es diu Joc de les torres i és una aplicació per a telèfons intel·ligents que
ens permet seguir en un mapa una
ruta pels principals elements del
patrimoni històric de la ciutat, com
l’Harmonia, el Museu d’Història, la
Talaia i l’Ajuntament. És un treball
del Centre d’Estudis Dolmen i del
Grup de Tecnologies Interactives de
la Universitat Pompeu Fabra.
Quan l’aplicació situa al mapa
un lloc d’interès, el joc planteja un
seguit de preguntes sobre aspectes
arquitectònics, històrics o urbanístics que l’usuari ha de respondre.
El joc s’adreça a estudiants de
segon cicle d’ESO i batxillerat, i el
Dolmen l’ha posat a disposició dels
centres de secundària. “L’interès de
l’aplicació” –explica el coordinador
del projecte, Manuel Vázquez–

Can Serra
El Torras i Bages
recull signatures
yyy La comunitat educativa de
l’institut, que ha vist tancada
una de les seves 4 línies
d’ESO, ha fet una campanya
de recollida de signatures
perquè la Generalitat torni
a obrir aquest grup. Al
tancament d’aquesta edició
s’havien de conèixer els
resultats de la preinscripció i
si es pot recuperar el primer
d’ESO perdut. y

Collblanc-la Torrassa
Els busos 57 i 157
arribaran fins al metro

Alumnes del Centre d’Estudis Dolmen a la plaça de l’Escorça de Santa Eulàlia

“és que integra un dispositiu molt
utilitzat pels joves com a element
educatiu”.
El centre va presentar el Joc
de les torres en un acte al qual van
assistir l’alcaldessa, Núria Marín, i

el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve. Marín va
destacar que “és una eina innovadora, divertida i educativa. És un
privilegi que un centre de la ciutat
estigui implicat en el seu desenvo-

lupament”. Per la seva part, Esteve
va remarcar el fet que l’aplicació
acosta l’educació a la vida real. y

i

Més info: www.cedolmen.com

Bellvitge
‘Flashmob’ pels drets
dels discapacitats
yyy El centre especial de treball
Tallers Bellvitge i els alumnes
d’un cicle formatiu d’integració
social d’un centre de Barcelona
van fer una flashmob el 15 de
març al mercat setmanal per
reivindicar la plena igualtat de
drets de les persones amb
discapacitat. Durant l’acte van
vendre polseres i samarretes
per recaptar fons que pal·liïn
les retallades que els estan
aplicant la Generalitat i el
Govern de l’Estat. y

yyy TMB ha decidit prolongar a
partir de maig el recorregut de
les línies de bus 57 i 157 fins a la
parada de Collblanc de la Línia 5
del Metro. Fins ara, aquests busos
finalitzaven el seu trajecte a la
parada Ernest Lluch del Trambaix.
Ara s’allarguen perquè els viatgers
que vénen de Cornellà i Sant
Joan Despí puguin enllaçar amb el
metro. y

Sant Josep
Enderrocada la nau del
carrer de Galvany
yyy L’Ajuntament ha fet una actuació
subsidiària d’urgència per motius
de seguretat per enderrocar la nau
del carrer de Galvany adjacent a
l’Escola Joan Maragall. Aquesta
nau es va incendiar el passat 16
de març. El seu propietari tenia
obert un expedient disciplinari pel
mal estat de la construcció i l’havia
d’enderrocar abans de l’estiu. y

Collblanc-la Torrassa
Un esvoranc entre
Progrés i Pujós
La Florida
Nous serveis per al Centre Ana Díaz Rico

La Florida- Pubilla Cases
Torna a funcionar l’oficina de Correus

yyy Tots els dimarts, de 9h a 14h, el centre disposa d’un punt d’informació
i tràmits de la Regidoria dels Districtes IV i V. Els dimecres i divendres,
ofereix de 10h a 13h informació sobre recursos ocupacionals, i les
biblioteques han obert un punt de servei tots els dimarts de 17h a 20h. y

yyy La sucursal de Correus del carrer del Pedraforca, 105, que dóna servei
a la Florida i Pubilla Cases, va obrir les seves portes el 15 de març, un
cop acabades les obres per reformar-la. L’horari d’atenció al públic és de
dilluns a divendres, de 8.30h a 20.30h, i els dissabtes, de 9h a 13h. y

yyy El trànsit de vehicles va estar
tallat durant diversos dies de final
de març a causa de l’aparició d’un
petit esvoranc a la calçada del
carrer del Progrés, a l’alçada del
carrer de Pujós. El tall va afectar
també el recorregut de les línies
d’autobús L12 i LH2 i va fer
anul·lar la parada de la plaça del
Mercat de Collblanc. y

