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Educació. La Generalitat treu a licitació les obres per edificar les instal·lacions al passatge de Colom

Pas endavant per construir
l’edifici de l’Escola Ernest Lluch
La comunitat educativa
del centre Ernest Lluch
celebra l’anunci de
licitació de les obres
de la nova escola

Un cop resolt el
concurs, es fixa
un termini de 16
mesos per executar
la construcció

Aquest 12 de setembre l’Escola
Ernest Lluch ha començat les
classes novament en els mòduls
prefabricats instal·lats provisionalment des del setembre del
2010 al carrer de Mas. Aquest
inici de curs, però, obren portes
amb una bona notícia: l’anunci
de licitació de la construcció de
l’escola al solar del passatge de
Colom amb el carrer del Montseny.
Tant la direcció del centre
com els representants de les
famílies dels 260 alumnes actuals celebren que la Generalitat
faci un pas mes per edificar
unes instal·lacions llargament
reivindicades per l’Ajuntament
i pel Districte de Collblanc-la
Torrassa.

i de Colom, i un segon bloc
d’una planta. L’escola comptarà
amb aulari per a una línia de
primària, a més de quatre aules
extres; pati amb pista esportiva
i zona exterior coberta, gimnàs,
biblioteca i menjador, entre altres dependències.
El termini de presentació
d’ofertes finalitza aquest mes.
Segons el tinent d’alcaldia
d’Educació, Jaume Graells, “seguirem atents al desenvolupament del procés i confiem que
aquesta vegada es compleixin
els terminis”. El concurs de
licitació fixa en 16 mesos l’execució de les obres, amb la qual
cosa les instal·lacions es podrien obrir el curs 2021-2022. y

Solar del passatge de Colom on s’edificarà la nova escola

La directora, Carme Martínez, es mostra entusiasmada
davant l’inici de les obres. “Fer
el salt a un nou edifici amb cara
i ulls ens permetrà millorar molt.
Trobem a faltar una biblioteca i
un servei de menjador com cal
i a la nova escola ho tindrem”.

Noèlia Sánchez, de l’Associació de Famílies de l’Ernest
Lluch, també se sent satisfeta,
però lamenta que “la Generalitat hagi trigat molt a arribar fins
aquí i això ens genera un xic de
desconfiança. Confiem que ara
sí que compleixi”.

Amb un pressupost de licitació de més de 4 milions d’euros, la construcció ocuparà una
superfície de prop de 2.800 m2
distribuïts en dues edificacions,
una de planta baixa més tres
d’alçada que farà cantonada
entre el carrers del Montseny

Cultura. Durant el mes de setembre es poden formalitzar les inscripcions als cursos i tallers de la XIC

El CC Collblanc-la Torrassa ha
programat les primeres activitats dels diferents cicles per a
aquesta tardor. El 27 de setembre a les 20h arrenca una nova
edició del cicle Clàssics a la Torrassa, organitzat juntament amb
la Comissió d’Actes Culturals
de la Parròquia Mare de Déu
dels Desemparats, amb Aurèlia
Pessarrodona (soprano) i Raúl
Sandin (guitarra) a l’Auditori de
la Torrassa. Per la seva banda,
el 28 de setembre la Collblanc-

Torrassa Band actuarà a la
plaça Espanyola (12h), dins la
programació adreçada al públic
familiar de la Glorieta Musical.
També tornen els Pocket Concerts, que el 4 octubre (20.30h)
estrenen temporada a la sala
d’actes del centre cultural amb
l’actuació de Womblues (Dones del Blues), el trio format
per Big Mama Montse, Sister
Marion i Sweet Marta.
Durant aquest mes de setembre també es poden fer les

inscripcions als tallers i cursos
de la XIC, la Xarxa d’Intercanvi
de Coneixements promoguda
des del centre cultural i que
amb els anys ha conformat un
sistema d’intercanvi de sabers,
habilitats i experiències entre
les persones que hi participen.
Es pot consultar l’oferta i formalitzar la inscripció a través
del web (www.xic.cat) , per
correu electrònic (xic@l-h.cat) i
també presencialment al centre
cultural. y

CEDIDA PER CC COLLBLANC-LA TORRASSA

Activitats del CC Collblanc-la Torrassa

Pessarrodona i Sandin actuaran al cicle Clàssics a la Torrassa
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Cultura. El nom prové de la denominació de la zona de Collblanc al segle X

Neix l’associació Terrarios Albos

Fa uns mesos que va néixer al
Districte II, de la mà de Joan
Juncadella i Josep Pereyra,
president i vicepresident, respectivament, l’entitat Espai de
Cultura Collblanc-la Torrassa
Terrarios Albos. El seu propòsit
és fomentar la cultura, la tradició i el patrimoni a partir d’iniciatives de cultura popular als
barris de Collblanc i la Torrassa.
“Volem donar suport i fomentar
aquelles propostes de cultura
popular que puguin ser d’interès i ara no troben el seu espai”,
afirma Juncadella.
En aquests primers mesos
l’associació ha donat a conèixer
el seu projecte a les diferents
escoles, entitats i recursos
culturals del districte, com ara
la Coordinadora d’AMPA Endavant, el Jake Club d’Escacs,

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

El propòsit de l’entitat
és treballar per la
cultura, la tradició i el
patrimoni amb el foment
d’activitats als barris de
Collblanc i la Torrassa

Conferència sobre el Castell de Bellvís a la Josep Janès

la Biblioteca Josep Janés, el
Centre Cultural Collblanc-la
Torrassa i la mateixa Regidoria
del districte.
També ha promogut les
seves primeres activitats. A
inicis de juliol va organitzar a
l’Auditori de la Torrassa una
trobada de corals on, a més

del cor Adinoi de L’Hospitalet,
va comptar amb la presència
del cor Vivace de Colòmbia i la
Kantorei Wandlitz d’Alemanya,
dos grups participants en el
Festival Internacional de Cant
Coral que cada any organitza la
Federació Catalana d’Entitats
Corals a Barcelona. “Va ser una

ocasió única de veure grups
d’aquest nivell als nostres barris”, afirma Pereyra. Entre els
projectes que tenen previstos
hi ha la creació d’una coral jove,
un grup de gòspel, activitats
extraescolars de sardanes i
escacs... “I també promoure
passejades històriques per la
ciutat”, afegeix Juncadella.
Entre abril i juny van organitzar un cicle de conferències
que tindrà continuïtat a la tardor
i que tractaran sobre el projecte
del Districte Cultural, a càrrec
de la Regidoria de Cultura (30
d’octubre), la història de la ciutat
a càrrec de Josep M. Solias,
director del Museu d’Història de
L’H (28 de novembre), i la conferència A trets pels carrers de
Collblanc-Torrassa: els anys del
pistolerisme, a càrrec de Manuel
Domínguez, director del Centre
d’Estudis de L’H (12 desembre).
“Les tres xerrades tindran lloc a
les 18.30h a la Biblioteca Josep
Janés”, informa Pereyra, que
explica que “Terrarios Albos és
el nom com es coneixia en el
segle X el territori que ara ocupa
Collblanc”. y
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L’AGENDA
‘What our eyes
see’
Exposició fotogràfica de presentació de la Cia. General
de Fotos.
Del 20 de setembre al 18 d’octubre
Centre Cultural Collblanc-La Torrassa
C. Mare de Déu dels Desemparats, 87
www.ccct.cat

Club de lectura i
sortida al teatre
Sobre La tendresa, d’Alfredo
Sanzol, i sortida al Teatre Joventut el 6 d’octubre.
2 d’octubre, 19h. Inscripció prèvia
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

‘25 imperdibles’
Exposició-joc per donar a
conèixer a infants d’educació infantil i primària 25 narracions il·lustrades.
Fins al 3 d’octubre. Entrada lliure
Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
www.bibliotequeslh.cat

