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LA CIUTAT

15 d’abril del 2002

Exposició sobre els oficis de la
construcció de l’Institut Gaudí
Es podrà veure en un envelat inflable que s’instal·larà a la plaça Mare de Déu de Montserrat
L’Hospitalet és una de les

versari del naixement de l’arquitecte per celebrar l’any dels oficis de la construcció. Jordi Balagué, president de l’institut, afirma que amb la mostra itinerant
es vol dignificar l’ofici de treballador de la construcció.
P e r
aquest

A
17 ciutats catalanes que
N
acolliran l’exposició itineY

rant sobre els oficis de la
construcció. Del 19 al 29
G
d’abril, una gran envelat inA
flable s’ubicarà a la plaça
U
Mare de Déu de Montserrat
D
i acollirà la mostra de l’InstiÍ
tut Gaudí de la Construcció.
L’exposició constarà de
la projecció d’un audiovisual de
15 minuts sobre els orígens
dels oficis de la construcció
passant pel Modernisme, punt

motiu, s’ha fet una exposició
que potenciï la valoració d’aquest ofici dins la societat per
tal d’atraure els joves cap al
sector i dotar-lo de
mà d’obra

qualificada, estable i capaç d’aportar una millor qualitat de vida. El contenidor inflable que
allotjarà l’exposició està inspirat

àlgid d’aquests oficis, i fins a
l’actualitat. També s’exposaran
reproduccions de fragments modernistes de l’obra gaudiniana.
L’Institut Gaudí de la Construcció vol aprofitar el 150è ani-

GABRIEL CAZADO

Mostra per atraure
l’interès dels alumnes
d’escoles i instituts

El llangardaix del parc Güell, una peça molt representativa d’Antoni Gaudí

en formes gaudinianes. Finalitzat l’any 2002, l’Institut utilitzarà l’envelat com a aula per fer
arribar la formació a tot Catalunya, on hi hagi demanda de formació del sector.
L’Institut Gaudí de la Construcció és una fundació que forma treballadors d’aquest sector
mitjançant cursets gratuïts. En
els 28 centres dels quals disposa a Catalunya s’eduquen anualment unes 6.000 persones.
L’Ajuntament de L’Hospitalet
participa en aquesta mostra a
través de l’Àrea de Promoció
Econòmica. Un dels objectius
del departament és fomentar
les iniciatives dels diferents sectors econòmics per contribuir al
desenvolupament de la ciutat,
especialment en els àmbits de
la formació. # REDACCIÓ

Pàgina web de l’Institut
Gaudí de la Construcció:
www.igaudi.com

L’escola bressol l’Estel Blau
funciona a ple rendiment
L’escola bressol Estel Blau,
ubicada al carrer Prat de
Bellvitge, funciona a ple
rendiment un cop finalitzades les obres d’adequació
de l’antiga escola d’educació especial a les necessitats
d’un centre per a infants de
0 a 3 anys. Les obres han
costat 631.062 euros, dels
quals 210.35 4 els va posar
l’Ajuntament, que també ha cedit els locals, i 420.708 la Generalitat. El centre el gestiona
una entitat sense ànim de lucre.
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Actualment l’Estel Blau acull
140 nens, en els 300 m 2 del
centre hi ha dues aules de 0 a 1
any, quatre aules d’1 a 2 anys i
altres quatre de 2 a 3 anys. Per
acabar de completar el centre
només queda condicionar el pati.
Per veure les noves instal·lacions, l’alcalde, Celestino Corbacho; el tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Joan Francesc
Marco, i la regidora delegada
d’Educació, Montserrat Company van visitar recentment el
centre. Per Corbacho és positiu

el model de gestió d’escoles
bressol com ara l’Estel Blau, però considera que “el futur no
passa per potenciar més la iniciativa privada sinó que des del
sector públic cal aportar respostes a les necessitats de la població de 0 a 3 anys”.
L’Estel Blau està gestionat
per una societat limitada laboral
formada per educadors amb
una àmplia experiència. Abans
havien estat dos anys a l’escola
Marina i altres quatre a l’esplai
Alheña. # PILAR GONZALO
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El centre està gestionat per una entitat sense ànim de lucre

Les autoritats van visitar l’Estel Blau

