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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Tallers ocupacionals per
reeducar i motivar els joves
Esplai la Florida. Japy
és una nova entitat
vinculada a l’esplai
que impulsa projectes
d’inserció laboral per
als joves de la ciutat
L’Associació Club d’Esplai la Florida ha posat en funcionament Japy,
una nova entitat per al jovent, que
té com a finalitat tornar a motivar als
joves que surten del circuit escolar i
que es troben al carrer sense recursos, perquè no deixin de formar-se i
tinguin així més facilitats per trobar
un lloc de feina.
Aquest projecte va néixer el
2010, i es va completar l’any següent amb un estudi on s’analitzaven
les necessitats laborals dels joves
de la ciutat. Enguany la nova entitat
ja ha començat a funcionar amb
tallers especialitzats en ocupació
laboral per a joves de 16 a 18
anys. De dilluns a divendres de
9h a 13h a l’esplai de la Florida es
fan tallers d’oficis relacionats amb
l’alimentació, audiovisuals, pintura

Cursos de capacitació de l’Esplai de la Florida

i monitor de lleure. La responsable
dels tallers, Esther Navarro, ha assenyalat que “el principal objectiu
és tornar a motivar els joves i guiarlos en la seva vida laboral a través

d’aquests cursos de capacitació”.
A més d’aquests tallers, l’esplai
ofereix també fins al mes de desembre reforç escolar per als infants
del barri finançat per la Generalitat.

Des del seu començament, l’esplai
ha treballat pel desenvolupament
del barri, conjuntament amb la resta
d’associacions, intentant esdevenir
un punt de referència educatiu,
social i cultural que faciliti el procés
d’integració dels nous ciutadans.
L’esplai té per missió educar en
valors els infants, els joves i les famílies en el seu temps lliure, i convertir-se així en un espai de formació
i participació comunitària. Durant
tota la setmana passen per l’Esplai
de la Florida més de 1.100 nens.
La presidenta de l’esplai, Merche
García, ha explicat que “cada vegada hi ha més demanda de beques, i
per aquest motiu s’ha obert una línia
de beques anuals per complementar les que ja els donen l’Ajuntament
i la Generalitat, per poder ampliar
així els fons de l’entitat”.
Merche García ha afegit que
“sempre hem tingut nens amb famílies amb dificultats però ara amb
la crisi els casos s’han accentuat
encara més".
L'Esplai la Florida ha estat premiat recentment per la fundació Ferrer
i Guàrdia pel seu compromís social
amb L’Hospitalet. y

Promoció dels
comerciants de
Santa Eulàlia
Del 15 de novembre al 15 de desembre els comerciants fan una
campanya de descomptes del
10% en compres superiors a 20
euros. Els comerços repartiran
entre els clients vals per a tres
compres amb descompte. Els
botiguers també van fer aquest
mes una fira medieval.

Santa Eulàlia
Els veïns celebren
el 106è aniversari
de la Maria Figàs
yyy Familiars i veïns de la Maria
Figàs, una veïna del carrer
d’Àngel Guimerà, van celebrar
el seu 106è aniversari amb
una festa popular. L’edat de
Maria bé s’ho mereix, és la
dona més gran de L’H i ha
arribat als 106 anys amb
plena lucidesa mental. y

Bellvitge
El gener comencen les
obres del CAP Marina
yyy El veïns de Bellvitge van celebrar
una assemblea per commemorar
el primer aniversari de l’ocupació
del CAP de la rambla de la Marina,
per reclamar que no marxessin els
metges. L’AVV va informar que la
Generalitat començarà el gener la
remodelació de l’edifici per fer el
centre de rehabilitació promès. y

El Centre
Més accessibilitat a
l’estació de Renfe
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yyy Adif ha anunciat que durà a
terme treballs de millora a l’estació
de Rodalies de L’Hospitalet per
adequar les andanes i el pas inferior
per facilitar l’accés de persones
amb problemes de mobilitat, amb
ascensors i escales mecàniques.
També remodelarà el feix de vies
per reduir el temps d’entrada i
sortida dels trens. y

