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La Fundación Juan XXIII crea el
Centro de Tecnologías Ituarte
El consejo rector del centro está compuesto por 18 empresas e instituciones
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GABRIEL CAZADO

El projecte posarà en
marxa una xarxa
d’atenció a la infància

Sala de estudios del futuro Centro de Tecnologías Ituarte de Bellvitge

En el nuevo centro,
trabajadores y
estudiantes ampliarán
conocimientos en nuevas
tecnologías. Entrará en
funcionamiento el
próximo año 2005

El nuevo centro se construye
en el solar que ocupaba la piscina y entrará en funcionamiento
en el primer trimestre del año
2005.
El centro pulsará las necesidades del mercado laboral en nuevas tecnologías para crear los cursos y seminarios adecuados. Estas enseñanzas se impartirán tanto en el CETEI como en los propios centros de trabajo siempre
que las necesidades así lo permitan. Uno de los objetivos del centro es activar la inserción de los

Voluntaris de Protecció Civil
presents a un fòrum francès
L’associació de L’Hospitalet intervé en simulacres d’accidents
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de L’Hospitalet va participar en el Fòrum
d’Associacions de Voluntaris
de Protecció Civil celebrat a
la localitat francesa de Pollastres. En aquest fòrum
eren representades associacions de la zona dels Pirineus Orientals de França i,
per primera vegada, hi va
participar, en representació
d’Espanya, la Federació de
Catalunya. Aquesta representació
va ser ostentada per les associacions de Protecció Civil de L’Hos-
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La UAB farà
un Pla global
per a l’etapa
infantil de
0 a 6 anys
L’Ajuntament, a través de la
Regidoria d’Educació, ha sign at u n co n ve n i marc d e
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona
per a la realització d’un Pla
global a l’etapa educativa de
0-6 anys per un termini de
tres anys. El projecte posarà
en marxa una xarxa d’atenció
a la infància per assistir les necessitats dels infants i les seves
famílies des de diversos àmbits.
L’experiència s’iniciarà al barri
de Santa Eulàlia i participaran el
centre municipal d’atenció integral a la petita infància Casa dels
Arbres (l’Escola Bressol i l’Espai
Familiar) i el centre d’educació
infantil i primària Baula.
El projecte 0-6, que coordina
els dos cicles d’educació infantil,
es va iniciar fa tres anys i hi inter-

La tecnología, el
conocimiento y la
innovación son los
ejes estratégicos
que el CETEI quiere
crear en el entorno
socioeconómico de
L’Hospitalet
La Fundación Joan XXIII, propietaria del Centre d’Estudis
Joan XXI I I, ha puesto en
marcha el Centro de Tecnologías Ituarte, (CETEI), un
nuevo proyecto destinado a
las empresas que quieran
ampliar la formación de sus
trabajadores en nuevas tecnologías y también para
alumnos de ciclos formativos de grado superior que quieran ampliar sus conocimientos.
El CETEI estará dirigido por
un Consejo Rector integrado por
18 empresas e instituciones. Se
constituyó el pasado día 20 con
la asistencia del alcalde, Celestino Corbacho, que forma parte de
este consejo junto al teniente de
alcalde de Promoción Económica, Alfons Bonals, ambos en representación del Ayuntamiento
de L’Hospitalet. También forman
parte la Generalitat, Cáritas, Esade, diversas fundaciones dedicadas a la enseñanza incluida la
Joan XXIII, la UOC (Universitat
Oberta de Catalunya), el TecnoCampus Mataró y otras empresas.
Al estar ubicada en Bellvitge,
la asociación de vecinos del barrio también ha sido invitada a
formar parte del consejo rector
del CETEI.

15

pitalet i de la Garriga, i es van reunir un total de 45 associacions
relacionades amb el voluntariat.
En la trobada es va fer un
agermanament entre la Unió de
Primers Socors dels Pirineus Orientals de Protecció Civil de França i
l’Associació de L’Hospitalet, que
va ser nomenada membre d’honor.
L’Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de L’Hospitalet,
que presideix José Ortíz, ha participat també en les V Jornades de
Protecció Civil de Sant Fost de
Capsentelles, on es van reunir

tots els serveis d’emergències de
Catalunya per compartir coneixements i experiències en l’àmbit
d’emergències i serveis al ciutadà.
La consellera d’Interior, Montse Tura, va assistir a les jornades
en què es van desenvolupar simulacres d’emergències amb accidents de trànsit amb abocament de matèries perilloses. Entre d’altres, hi van participar Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil,
Bombers de la Generalitat, ambulàncies de la Creu Roja, helicòpters del RACC i de l’Exèrcit de
l’Aire i Protecció Civil. # M . SOLÉ

ciudadanos y las empresas de L’H
en la sociedad de la información.
El centro de tecnologías lleva
el nombre de José Ituarte, fundador, director e impulsor de la Fundación y del Centro de Estudios
Joan XXIII, que falleció en 1997.
La fundación es una institución privada promovida por los
jesuitas de Catalunya y tiene una
enseñanza innovadora, comprometida y personalizada. # M. SOLÉ
Web del centro Joan XXIII:
http://j23.fje.edu

venen professionals de llars d’infants i de parvulari de les escoles
públiques de la ciutat per efectuar accions formatives obertes,
com seminaris i xerrades, a partir
de les demandes de les escoles.
El conveni signat recull l’assessorament per part de la Facultat de Ciències de l’Educació de
la UAB en l’elaboració del projecte del centre Casa dels Arbres i
en el seguiment pedagògic de
l’escola bressol municipal.
D’altra banda, la Casa dels Arbres ha participat en les VII Jornades d’Innovació Pedagògica
d’Educació Infantil de la UAB,
juntament amb el CEIP Patufet
Sant Jordi i del CEIP La Marina.
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