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Col·laboració. El primer acte conjunt va ser la celebració del Dia de la Pau

17

Equipament. L’entitat podrà iniciar nous projectes

L’Esplai Xixell prepara
el trasllat a la Remunta
durant la tardor del 2017

Celebració del Dia de la Pau, a Can Buxeres, primer acte de la nova Xarxa Socioeducativa de Sanfeliu

Una xarxa d’entitats socials i
educatives neix a Sanfeliu
La nova iniciativa vol ser
un referent entre els
veïns per fomentar la
participació comunitària
i créixer en valors
La nova Xarxa Socioeducativa de
Sanfeliu vol donar visibilitat a les entitats i centres educatius que en formen part, així com fomentar la par-

ticipació comunitària i potenciar les
relacions entre els seus integrants.
En formen part les escoles Ausiàs
March, Pablo Neruda i Sanfeliu, l’Institut Apel·les Mestres, el Club Infantil
Sanfeliu, l’Escola d’Adults, l’escola
bressol La Casa de la Muntanya i la
residència de gent gran SARquavitae Can Buxeres. El primer acte
conjunt ha estat la celebració del
Dia de la Pau, el 30 de gener.
El director de l’escola Ausiàs
March, Ferran Estrada, creu que la

xarxa ha de servir “per compartir activitats i ajudar-nos els uns als altres
a conèixer millor el barri i entre tots
treballar un seguit de valors i actituds que volem que l’identifiquin”.
Segons Silvia Fernández, del Club
Infantil Sanfeliu, volen “donar vida
al barri per fomentar la participació
comunitària i fer créixer el teixit i el
treball en xarxa, que és essencial per
a una ciutadania participativa”.
La xarxa vol constituir-se en punt
de referència per a la gent del barri. y

Recollida de desitjos per al nou edifici durant la presentació del projecte

La nova seu de l’esplai s’ubicarà en
dos edificis de l’antiga caserna de
la Remunta. Amb el trasllat, l’entitat
disposarà de 435 metres quadrats
i comptarà amb una ludoteca, una
aula d’informàtica o un espai familiar. “Les noves instal·lacions, molt
més adequades, ens permetran
poder créixer i emprendre nous projectes”, ha explicat Noelia Torres,
directora de l’esplai, durant la presentació del projecte que es va fer
a l’Auditori Barradas. A més, amb la

nova ubicació, podran fer activitats
d’exterior al parc de la Remunta.
Actualment, l’esplai es troba en
un petit local del carrer de Joan
Pallarès. La nova seu és una antiga
reivindicació d’aquesta entitat del
Centre, que, des de la seva creació,
no disposava d’un espai estable.
Les obres d’adequació dels dos
edificis tenen un pressupost de
834.359 euros i s’inclouen en el
Pla d’inversions municipals 20162019. y

