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El centre obert Bocins del Gornal
estrena la remodelació del local
L’entitat treballa per la cohesió social i atén una cinquantena d’infants i joves
El centre obert Bocins ha inau
gurat la remodelació total del
seu local ubicat a l’avinguda de
Vilanova, al barri del Gornal.
La remodelació de l’espai,
que ha costat 120.000 euros i
que ha pagat una entitat priva
da, ha significat un canvi total
en les instal·lacions del centre,
que d’aquesta forma s’adapten
a la normativa vigent. El local tam
bé ha millorat el seu confort i la
lluminositat.
Bocins és un centre obert que
depèn de la xarxa local de Serveis
d’Atenció a la Infància de l’Ajunta
ment de L’Hospitalet. Funciona al
barri del Gornal des de fa 20 anys.
La gestió del centre la porta l’as
sociació Bocins. Ara fa set anys es
van traslladar al local de l’avinguda
de Vilanova, de titularitat municipal.
El local, però, no estava prou con
dicionat per acollir infants. Gràcies
a les obres que s’han realitzat, ara
podran gaudir d’un entorn més
confortable.
El centre obert Bocins atén a
l’actualitat una cinquantena d’infants
d’entre 4 i 12 anys que es troben en
situació de risc. Els centres oberts
realitzen una tasca de prevenció,
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Els nens gaudeixen de les noves instal·lacions de l’entitat

suport i socialització amb infants
que estan en risc social. Especialment s’incideix en el treball dels hà
bits, de la relació, del comportament,
de l’alimentació i de la higiene. Tam
bé es realitza fa repàs escolar, segui-

ment educatiu i reforç emocional.
L’alcaldessa, Núria Marín, va
par ticipar en l’acte d’inauguració
de Bocins i va afirmar que “serveis
com aquest no són gaire mediàtics,
però són espais necessaris perquè

a la ciutat hi hagi més igualtat i més
cohesió social. És un centre que
treballa amb el sector més dèbil:
els infants”.
A més de Bocins, a L’Hospitalet
hi ha quatre centres oberts més:

Tots els dies, de dilluns a
divendres, els monitors de
Bocins recullen un grup

L’apunt
d’infants d’entre 4 i 12 any,
considerats en situació de
risc social, als seus centres escolars. Després els
porten a la parròquia. Allà
poden fer servir la seva
cuina i els preparen el berenar. Més tard els nens
passen la tarda al nou local de l’entitat o a d’altres
locals del Gornal. Allà fan
els deures, reben reforç
escolar i també juguen. És
com un esplai que a més
fa un seguiment social
dels infants i de les seves
famílies.
A més, el centre obert
Bocins vol que als infants
s’impliquin en el barri amb
activitats lúdiques i culturals. Per aquest motiu, recentment han muntat una
colla de diables. Durant
tot l’any fan excursions i
ara per a l’estiu Bocins els
ofereix diversos tipus de
casals.

Naranjos, la Llumeneta, Esclat i
Creu Roja. Els centres formen part
dels ser veis socials municipals i
treballen en col·laboració amb el
departament d’Atenció a la Infància
de la Generalitat. # n . toril

