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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Campanya per finançar àpats
infantils durant aquest estiu
Districte VI. Iniciativa
de Nou Quitxalles
i la Creu Roja amb
guardioles a bars i
restaurants de la ciutat
‘Tu més jo, un àpat per a un infant’
és el lema d’una campanya que han
engegat l’entitat de Bellvitge i Gor·
nal Nou Quitxalles i la Creu Roja
de L’Hospitalet amb l’objectiu de
garantir l’alimentació infantil durant
l’estiu, una època en què les esco·
les estan tancades i els nens i nenes
en perill d’exclusió social no poden
anar a menjar al centre escolar.
Aquesta acció es fa amb la com·
plicitat de bars i restaurants, que
a la barra tenen guardioles on els
clients poden fer les donacions de
tres euros i mig, que és el cost d’un
menú infantil, tot i que la quantitat a
donar és lliure. La campanya s’aca·
ba el 20 de juny.
“Entre la Creu Roja i nosaltres

La primera
bressol
municipal
fa 10 anys
Santa Eulàlia. La Casa
dels Arbres va obrir
el gener del 2004
L’escola bressol municipal La Casa
dels Arbres, la primera impulsa·
da per l’Ajuntament, celebra el seu
desè aniversari amb diversos actes
que es tancaran el 28 de maig, amb
una exposició commemorativa i un
acte institucional amb una conferèn·
cia sobre l’escola bressol al segle
XXI al Centre Cultural Tecla Sala.
La bressol fomenta l’educació
de 0 a 3 anys amb la implicació
directa de les famílies i també l’au·
tonomia i l’aprenentatge dels infants
mitjançat l’experimentació i el joc. y

Santa Eulàlia
Nit de tapes al
Mercat el 14 de juny
yyy Les parades oferiran de
19.30h a 24h tapes a 1, 2
i 3 euros, acompanyades
d’animació musical. Del 26 de
maig al 13 de juny es poden
comprar sis tiquets a 5 euros
al mateix Mercat. El dia 14
els tiquets es vendran al preu
de la tapa. y

La Florida
‘Shopping night’
al Torrent Gornal

Guardiola solidària al restaurant El Refugio de Bellvitge per recollir fons per finançar beques menjador

és bo que puguem gestionar be·
ques de menjador d’esplais, clubs
esportius o de qualsevol altre entitat
que faci activitats durant l’estiu per
garantir als nens i nenes en situació
de risc, almenys un àpat al dia”,
ha explicat l’educadora del grup

d’adolescents de Nou Quitxalles,
Belén Maján, que ha agraït la col·
laboració dels 16 bars i restaurants
de L’Hospitalet i 4 de Cornellà que
s’han adherit a la campanya. Per a
Yaiza Martínez, propietària del res·
taurant El Refugio de Bellvitge, “la

iniciativa és molt bona i la clientela
hi participa. Nosaltres els convidem
a col·laborar-hi i també hi posem les
propines”, explica.
A l’edifici dels mitjans de comuni·
cació de L’H, a la plaça de Francesc
Macià, també hi ha una guardiola. y

L’Escola Frederic Mistral
commemora el 40è aniversari
Santa Eulàlia. L’AMPA
i el centre han
organitzat activitats
La Frederic Mistral celebra en·
guany 40 anys, una data que
coincideix amb el centenari de
la mort del poeta que li dóna
el nom. Per celebrar l’aniversari
han organitzat diverses activitats
que han inclòs una ofrena floral
al monument de Frederic Mistral
a Montjuïc. A l’escola han pintat
un mural, han fet un vídeo i un
lipdub (coreografia), una cursa
pel recinte de l’escola, una batu·
cada i una ballada de sardanes.
També s’han fet tallers com el
dels desitjos, on majoritàriament

yyy Les parades interiors del Mercat
del Torrent Gornal obriran de 19h
a 24h el 14 de juny per oferir als
seus clients degustació de tapes
elaborades amb els productes
dels comerços i un horari de venda
nocturn que fan per primer cop. y

Santa Eulàlia
La Milla Urbana recull
1.000 quilos d’aliments
yyy Per inscriure’s, els participants
havien de portar aliments i pagar un
euro. En total es van recollir 1.000
quilos de queviures i 1.500 euros
que han estat destinats al programa
Cistell fresc de la Creu Roja per a
famílies sense recursos. y

Activitats amb motiu de la festa d’aniversari de l’escola

s’ha demanat una nova escola. “Un
edifici de 40 anys necessita rehabi·
litació i, a més, les retallades de ma·
terial i personal ens afecten”, asse·
nyala Rubén Casellas, president de

l’AMPA, que ha destacat l’assis·
tència d’antics directors, mes·
tres i alumnes. “En aquests anys
sols hi ha hagut tres directors,
això vol dir alguna cosa”, ha dit. y

Bellvitge
El Club d’Esplai
inaugura un casal jove
yyy La iniciativa vol possibilitar
que els joves i adolescents del
barri disposin d’un espai propi on
puguin relacionar-se, fer amics,
desenvolupar projectes de servei
a la comunitat i també divertir-se i
formar-se com a ciutadans. y

