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Els IES Margarida Xirgu i Fontserè
obren el pati els caps de setmana
Patis oberts és un espai de lleure dinamitzat per educadors i adreçat a nois i noies de 12 a 16 anys
L’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament
organitza l’activitat
Patis oberts, una
iniciativa per afavorir
la convivència i les
relacions entre els joves
de 12 a 16 anys

lleure, de convivència, etcètera. Per
exemple, aprofitem els patis oberts
per fer campanyes de prevenció de
drogues o d’educació social”.
El projecte Patis oberts ofereix
un espai de lleure i, alhora, fa feina de mediació al barri per poder
detectar casos d’exclusió o d’altres
problemes de caire social. A cada
pati hi treballen dos educadors que
programen activitats consensuades
amb els joves usuaris de l’espai.

A l’Eduard Fontserè es
treballen els tallers de
música, sexualitat o
d’edició d’audiovisuals
i al Margarida Xirgu
s’inclinen per les
activitats esportives

Segons Maria Delbene, coordinadora del programa Patis oberts de
l’IES Eduard Fontserè, hi participen
una mitjana d’entre 40 i 45 nois i
noies cada dia del cap de setmana.
“Crec que la finalitat no és l’activitat
en si mateixa, ja que els joves vénen
perquè volen, però els agrada perquè poden participar ja que primer
dialoguem i després organitzem les
activitats”, diu.
En aquesta escola les preferències dels joves en relació a les
activitats són musicals, tallers de
sexualitat, d’audiovisuals, etc. El
percentatge de gènere és el 60%
de nois i el 40% de noies. “El més
important del programa Patis oberts
és que s’estableixen relacions entre
els assistents, ja que n’hi ha que no
van ni a l’escola i aquí fan amics”,
explica Delbene. Pel que fa a la procedència, la coordinadora ha dit que
la població és heterogènia, un reflex
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■ Diàleg i activitats
Per tercer any consecutiu, els
l
instituts Eduard Fontserè i Marl
garida Xirgu obren les portes
e
dels patis els dissabtes, diuu
menges i festius perquè els
r
joves d’entre 12 i 16 anys pue
guin realitzar activitats de lleure organitzades per educadors.
El programa es diu Patis oberts i l’or
ganitza l’Ajuntament, amb la col·labo
ració dels instituts, i el gestiona l’Asso
ciació Educativa Meritxell Adan.
El programa es va iniciar el juliol
de 2006 a l’institut Rubió i Ors.
Aquest curs els centres que obren
els seus patis són l’Eduard Fontserè
a la Florida i el Margarida Xirgu a
Collblanc-la Torrassa.
Segons Toni Martínez, director
de l’Associació Educativa Meritxell
Adan, “L’Hospitalet és pionera amb
aquesta activitat perquè no sols
s’obren els patis –cosa que es fa
a d’altres municipis– sinó que es
treballen objectius educatius, de

Festa de cloenda dels Patis oberts, aquest estiu

del barri de la Florida: autòctons i
joves nouvinguts de procedències i
cultures diverses.
Al pati del Margarida Xirgu “hi
ha més població autòc tona que
a l’Eduard Fontserè però també
coexisteix amb joves immigrants“,
explica el director de l’Associació
Educativa Meritxell Adan. Pel que fa
a les activitats, diu que segueixen
una línia més esportiva, amb tallers
de futbol, bàsquet o voleibol.
Hi ha caps de setmana que entre
els dos patis participen prop de 90
joves. “La feina que s’està duent
a terme és molt important perquè
es tracta de barris amb pocs espais
oberts i l’oportunitat de disposar
dels patis dels instituts facilita als joves més entreteniment, la qual cosa
és molt important a aquestes edats”,
afegeix Martínez.
L’horari de Patis oberts aquest
curs és de 12 a 15 hores i de 16 a
21 hores. # marga solé

La columna Joan Oliver
del Correllengua 2008
ha arribat a L’Hospitalet �
La CAL (Coordinadora d’Associa
cions per la Llengua Catalana)
de L’Hospitalet celebra aquest
mes d’octubre el Correllengua
2008 amb diverses activitats
que van començar el 4 d’octu
bre i s’acabaran el 2 de desembre.
Cada any, el Correllengua
recorre els Països Catalans amb
quatre columnes que recorden quatre escriptors en llengua catalana.
Enguany, a L’Hospitalet arriba la
columna Joan Oliver. Poeta, dramaturg, narrador, traductor i periodista,
conegut amb el nom de Pere Quart,
i considerat un dels cinc poetes catalans més importants del segle XX.
Així, el 4 d’octubre ja es va organitzar
una ballada de sardanes i el 15 d’octu
bre, es va fer una ofrena floral a l’expresident de la Generalitat, Lluís Companys, en commemoració del 68è
aniversari de la seva execució a Mont-
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juïc, condemnat a mort per la justícia franquista. També s’han fet
concerts i ballades de sardanes, cas
tells, diables i grallers.
El pròxim acte serà el 24 d’octubre. A les 21.30h es farà un recital
de poesia sobre l’obra La Sal, de
Maria Mercè Marçal, al Centre Cul
tural Barradas, a càrrec del Col·lec
tiu Verba del Centre Catòlic. El matí
del 25 d’octubre se celebrarà L’Hos
pitalet camina’m, una caminada or
ganitzada pel Grup Muntanyenc.
El 8 de novembre, a les 20h,
a la Biblioteca Central Tecla Sala
s’oferirà el recital poètic Mercè Rodoreda: agonia de llum, també pel
Col·lectiu Verba, i el 2 de desembre,
a les 19h, a la mateixa biblioteca hi
haurà una trobada amb l’escriptora
Maria Barbal. També se celebren
Els dissabtes familiars amb contes, a la Xarxa de Biblioteques de
L’Hospitalet, cada cap de setmana
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N’hi ha quatre que recorren els Països Catalans

Homenatge a Lluís Companys per commemorar el 68è aniversari de la seva execució

a les 12 hores i en els pròxims dies
es farà la lectura del Manifest del
Correllengua 2008, que a hores d’a
ra encara no té data.
La CAL de L’H es va fundar ara
fa quatre anys amb l’objectiu de fo

mentar l’ús social del català a la ciutat. Així, en el marc d’aquesta entitat
s’han dut a terme xerrades en festes
majors, edició de punts de llibre per
fomentar l’ús del català als mercats
municipals o al comerç local i so-

bretot l’organització del Correllengua, ja que la coordinació recau a
L’Hospitalet, encara que el seu èxit
es fonamenta en la participació i el
suport de moltes entitats de la ciutat
que el fan possible. # m . solé

