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Educació. Situat als antics jutjats, l’equipament ofereix formació professional, màsters i projectes d’àmbit universitari

El nou centre de Planeta enceta el curs
L’edifici té capacitat
per a més de 3.000
alumnes i disposa d’un
auditori i una biblioteca
també d’ús ciutadà
Aquest setembre ha començat a
funcionar el nou centre de formació
del Grupo Planeta, ubicat al renovat
edifici dels antics jutjats, a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 181.
Amb capacitat per a més de
3.000 alumnes, l’equipament disposa d’aules, sales de pràctiques,
espais de reunió i cafeteria. També
compta amb un auditori, obert a

les necessitats de la ciutat, i una
biblioteca per a tots els veïns. “És
un edifici per a la formació però que
alhora també tindrà un ús ciutadà”,
va explicar l’alcaldessa Núria Marín,
durant la jornada de portes obertes
que va tenir lloc al setembre.
La proposta acadèmica que s’hi
ofereix engloba àmbits diversos
com les ciències de la salut, el disseny, l’administració i les finances o
l’hostaleria i el turisme, i se centra
en cursos de formació professional
i universitària, tan presencials com
en línia. “Apostem 100% per l’alumnat i treballem per la seva inserció
laboral”, va explicar el responsable
de Planeta Formació i Universitats a
L’Hospitalet, Hugo Melero. Per això,

Jornada de portes obertes al centre formatiu de Planeta

el centre treballa per ajustar els
estudis a les necessitats formatives
del món empresarial.
El Grupo Planeta i l’Ajuntament
van signar una cessió per a 25
anys de l’edifici, prorrogable a
cinc anys més. El conveni també
recollia que el grup editorial s’havia
de fer càrrec de la rehabilitació de
l’edifici, que estava en desús des
de l’any 2008 quan van tancar els
jutjats. En l’acord, Planeta a més
es comprometia a la creació de
beques anuals. Enguany, l’editorial
ha ofert 289 beques de dos tipus:
les municipals, amb el 100% de les
despeses cobertes, i les de responsabilitat social del centre, que
cobreixen el 50%. y

Breves
Programa para impulsar
la economía social y
solidaria en la ciudad
La Concejalía de Turismo y Desarrollo Económico ha puesto en marcha
con el apoyo de la Diputación de
Barcelona un programa formativo
para cooperativas, emprendedores,
gestorías y técnicos municipales
para fomentar este tipo de economía, con la asesoría de la cooperativa Tandem Social. Más información
en www.dinamitzaciolocallh.cat. y

La empresa de coches
eléctricos Tesla abre en
L’H su primera instalación
La superficie de la calle Metal·lúrgia
cuenta con espacio de venta y exposición, además de taller mecánico.
Tesla fabrica coches eléctricos, y
también de hidrógeno, de alta gama.
La compañía americana ha decidido instalarse en L’Hospitalet por su
proximidad con Barcelona y sus comunicaciones, en especial, su proximidad con el aeropuerto. y

Zona verde gratuita para
vecinos de Can Serra,
pero siguen las protestas
La Plataforma de Afectados por la
Zona Aire de Can Serra y el Ayuntamiento han acordado que las plazas
de aparcamiento para residentes
serán gratuitas y habrá tarjetas para
familiares. Sin embargo, un grupo de
vecinos se mantiene en desacuerdo
y al cierre de esta edición convocó
dos marchas de protesta. y

Inscripciones abiertas
para hacer de paje en la
Cavalcada 2018
Entre las instancias presentadas en
las concejalías de distrito o en la Oficina de Atención al Ciudadano se
sortearán el 17 de noviembre 48 plazas de paje: para niños de 6 a 8 años
que acompañarán a los Reyes Magos
y para niños de 9 a 12 que irán en
las carrozas dulces. Las instancias se
admiten hasta el 10 de noviembre. y

