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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Intervenció comunitària per
a la convivència al Districte II

Més d’un centenar de persones han
participat en la I Trobada Comunitària de Collblanc-la Torrassa, un espai
de reflexió emmarcat en el projecte
Intervenció Comunitària Intercultural
(ICI), que té com a objectiu promoure la convivència ciutadana a barris
amb una rica diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa. La trobada
s’ha plantejat com un espai de participació oberta on s’han donat a conèixer els resultats de la Monografia
comunitària i diagnòstic, un treball
sobre aquesta zona de L’Hospitalet
per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar el seu futur.
Els assistents a la trobada han
coincidit en la importància de la

cedida per AE Itaca

Collblanc-la Torrassa. En el
marc de la I Trobada s’ha
presentat la Monografia
comunitària, un treball
obert i en construcció
per abordar el present i
comprendre el futur

Moment de l’acte en què es va presentar la monografia

participació activa de tots els actors
implicats en la vida del barri i han
incidit en el fet que la mirada s’ha de
dirigir cap a la comunitat i l’acció de
les persones, no només per abordar
la integració i cohesió social sinó

també per prevenir la conflictivitat.
El diagnòstic a què s’ha arribat
planteja abordar algunes necessitats, com la promoció d’espais de
trobada i coneixement entre els veïns per posar en relleu el que tenen

en comú dins de la diversitat i promoure la identificació i el sentiment
de pertinença. En la construcció
d’aquest coneixement compartit hi
ha participat una representació significativa de persones procedents
d’alguna de les 122 nacionalitats
amb presència a Collblanc-la Torrassa, més de 340 persones, 70 entitats i professionals del territori. Un
exemple de la diversitat d’aquests
barris és que el 30% total de la
població és nascuda a l’estranger.
A la trobada, Felipe Campos,
director general de l’Associació
Educativa Ítaca, ha parlat de satisfacció, emoció i orgull. “Crec que
el projecte ICI que gestionem recull
també el testament vital de gent
que fa més de 50 anys que és al
districte”, ha dit.
L’alcaldessa de L’H, Núria Marín,
ha manifestat que “amb projectes
com l’ICI estem en el bon camí.
Administracions públiques, institucions privades i entitats d’iniciativa
social hem d’anar de la mà per desenvolupar projectes que tenen un
important retorn social”. y

Santa Eulàlia
Promoció de
44 habitatges
protegits de la UGT
yyy Qualitat Habitatge Social,
la promotora del sindicat,
construirà una quarantena
d’habitatges protegits al
passatge de Salvadors.
Els pisos tindran de 80 a
90 m2, pàrquing i traster, i
es construiran en règim de
cooperativa. y

El Centre
Protesta contra les
proves de tercer i
sisè de la LOMCE
yyy Famílies i alumnes de
l’Escola Patufet es van
concentrar el 27 d’abril a la
plaça de l’Ajuntament contra
les proves que la LOMCE
obliga a fer a primària, perquè
creuen que es faran servir per
fer rànquings d’escoles. y

Collblanc-la Torrassa
Micromecenatge
per al casal d’estiu
del CB Santiago

Mural conjunt al pati de l’escola

Portes obertes a la bressol Patufet

Gornal. Alumnes de l’assignatura de cultura audiovisual de l’Institut de
Bellvitge han fet de mestres dels infants de primària de l’Escola Gornal
per dibuixar un mural al pati de l’escola, en el marc d’un dels programes d’aprenentatge servei. El mural representa una escena típica de pati
d’escola, amb infants jugant i inclou un missatge d’igualtat entre nens i
nenes i una gamma de colors que reivindica la diversitat.

El Centre. Per commemorar l’estrena del nou edifici ubicat al parc de
la Remunta, l’Escola Bressol Patufet Sant Jordi va fer un matí de portes
obertes a totes les famílies el passat 30 d’abril. La instal·lació s’ha fet en
una antiga quadra de cavalls, un edifici de planta baixa i un pis, situat en
una parcel·la de 1.350 m2, que ha conservat la façana i bona part del
sostre. L’escola té una aula de P0, dues de P1 i altres dues de P2.

yyy L’entitat vol organitzar
l’Esportsestiu i més, del 27
de juny al 2 de setembre a
l’Escola Pep Ventura, i vol
becar els infants de famílies
sense recursos i fer uns dies
de colònies. Aportacions a
www.apontoque.com. y

Collblanc
Nou servei Gestímul
de la Fundació
Santa Eulàlia

Èxit del concurs escolar de còmics

Alumnes solidaris de l’Escola d’Adults

Collblanc-la Torrassa. Uns 300 infants han participat al primer con-

Can Serra.

curs de còmics que organitza la coordinadora d’AMPA de Collblanc-la
Torrassa. Els més petits han fet dibuix lliure i, a partir dels 8 anys, una
auca, un còmic o el dibuix d’un edifici. L’objectiu és que els més petits
coneguin la història del seu barri. La bona acollida ha assegurat una segona edició del concurs.

El Centre de Formació d’Adults de Can Serra, en col·
laboració amb l’Esplai de Can Serra i la Residència de Gent Gran Francisco Padilla, ha treballat en un projecte d’aprenentatge servei que ha
servit perquè els alumnes s’apropin a l’experiència del voluntariat. Els
joves han realitzat tasques de monitor a l’esplai o de personal de suport
a la residència de gent gran.

yyy L’entitat ha inaugurat
oficialment aquest servei
al Districte II, que se suma
als que ja manté als barris
del Centre i Santa Eulàlia.
Està dedicat a estimular
les capacitats cognitives,
funcionals i afectives de les
persones grans. El centre
està al número 33 del carrer
d’Occident, telèfon 93 624
16 10. y

