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L’Oficina d’Emancipació ajuda als
joves a iniciar la seva pròpia vida
L’assessorament se centra en temes d’habitatge, treball i formació i és gratuït i confidencial
Segons un estudi recent
de l’Institut de la Joventut,
gairebé el 40 per cent dels

L’apunt

homes d’entre 28 i 29 anys
viu amb els seus pares, i
el 67 per cent d’aquest
grup de joves vol iniciar
una vida emancipada. A
L’Hospitalet, els estudis
donen xifres similars. L’any
2001, el 77 per cent dels
joves d’entre 15 i 29 anys
vivien a la llar familiar, i la
xifra augmentava fins el
96,2 per cent en el cas que
fossin universitaris.
El projecte de l’Oficina
d’Emancipació Juvenil es
dirigeix al sector de població comprès entre els 15 i
els 35 anys. A L’Hospitalet
hi ha 25.443 joves d’entre
17 i 24 anys. El nombre
d’homes, 12.786, supera
lleugerament el de les
dones, que se situa en
12.657. El nombre de joves
que cursen estudis des del
Batxillerat a la Universitat és de 14.887. La xifra
d’atur juvenil, segons les
dades de L’Hospitalet en
xifres 2004, és del 4,64 per
cent.
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L’Oficina Municipal de Recursos per a l’Emancipació Juvenil
estrenarà aviat noves instal·lacions i nous serveis. El centre
va començar a funcionar el
juny del 2003 a la caseta modernista del Centre Cultural Tecla Sala. La nova seu estarà situada al mateix complex d’edificis, en concret al conegut com
El Molí.
L’Oficina és “la redefinició” de
l’Espai Jove, segons la regidora delegada de Joventut, Glòria Herance.
És un servei pensat per als joves de
15 a 35 anys, amb nous serveis per
als que volen iniciar la seva pròpia
vida. Com que això no sempre és fàcil i són molts els interrogants que
s’obren en aquesta etapa vital, l’Oficina posa a disposició dels possibles usuaris tot un seguit de recursos, malgrat que l’Ajuntament no té
competències.
El centre ofereix informació, assessorament, gestió de tràmits, mediació, orientació i seguiment sobre
els recursos que existeixen per fer
realitat el procés d’emancipació dels
joves. En ell es pot trobar informació i assessorament sobre pisos de
lloguer, habitatges de protecció oficial, cursos de formació i reciclatge,
així com tota la informació bàsica
sobre el món laboral, com ara tipus
de contractes, convenis, drets i deures, i també informació sobre l’ensenyament reglat i no reglat o recursos disponibles a la Unió Europea i
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Els joves de 15 a 35 anys reben assessorament sobre cóm emancipar-se

que s‘ha de fer per solicitar-los.
La regidora delegada de Joventut, Glòria Herance, opina que “l’emancipació és un procés per aconseguir l’autonomia personal dels
joves. No és només obtenir un pis i
viure fora del domicili patern. Aquest servei dóna la informació i
assessora per tal que els joves puguin acabar de formar-se com a
persones i com a ciutadans”. En definitiva, el servei juvenil vol donar

Glòria Herance,
regidora delegada
de Joventut, afirma
que “l’ajuda a
l’emancipació és un
procés per obtenir
l’autonomia personal”

una resposta global a les inquietuts
dels joves de L’Hospitalet, mitjançant un servei que els tracti des
d’un punt de vista integral. I ho fa
d’una manera gratuïta, individualitzada i confidencial. “Formació,
treball i habitatge són els aspectes
que considerem essencials –diu
Herance– perquè els joves assoleixin la seva autonomia personal. A
aquests, s’hi sumen també els recursos sobre mobilitat”. # C. GÓMEZ

L’H supera de
nuevo la cifra
de 250.000
habitantes

Un ministre
marroquí es
reuneix amb
l’alcalde

L’Hospitalet ha recuperado población y nuevamente se sitúa
por encima de los 250.000 habitantes, según la revisión del
padrón correspondiente a
2003 efectuada por el Instituto
Nacional de Estadística.
Junto con Terrassa, L’Hospitalet es
el municipio catalán que más población ganó en 2003. Según los datos
de estadística, L’H aumentó su población en 4.121 personas por lo que a
1 de enero de 2004 contaba ya con
250.536 habitantes.
Desde el año 2001, en que
L’Hospitalet registró en el censo
239.000 habitantes, el punto más
bajo de los últimos 30 años, la población ha ido aumentando progresivamente. La ciudad mantiene una
tendencia de crecimiento sostenido, con una cifra que en Catalunya sólo se ha visto superada por
Terrassa, que ha crecido en 4.383
habitantes. # REDACCIÓN

Mohamed Saad el Alamail, governador de la província marroquina de Cheb-Chauen i ministre de Relacions amb el Parlament, s’ha entrevistat amb l’alcalde, Celestino Corbacho, a
l’Ajuntament. Tots dos han establert un principi d’acord per
dur a terme projectes de cooperació internacional.
L’Ajuntament de L’Hospitalet i les autoritats de la província de Cheb-Chauen, zona d’origen
d’una bona part dels marroquins
que viuen a L’Hospitalet, estudiaran
les formes possibles de cooperació.
L’Ajuntament intensificarà la informació per tal que els immigrants
marroquins coneguin els serveis
públics. També van assitir a la reunió la tinent d’alcalde, Núria Marín,
presidenta del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, i Otman
Ben Mahjoub, president de l’associació cultural Wafae. # C. GÓMEZ
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Un grup de 38 alumnes de la universitat de Columbia, de Nova York, que cursen un màster d’arquitectura i disseny urbà han estudiat a L’Hospitalet el model
d’urbanisme
emergent de la
ciutat. L’estudi aprofundeix en els canvis urbanístics de Barcelona i L’Hospitalet. Els estudiants
dediquen cada any una setmana a analitzar

VIST A L’H

aspectes urbanístics d’interès en diversos indrets
del món. L’interès pel model de L’Hospitalet ha
estat propiciat per la col·laboració de la Universitat de Columbia, el Departament de Projectes
Urbans de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet. L’alcalde, Celestino
Corbacho, els va donar la benvinguda i els va
explicar la transformació urbanística de la ciutat
i el seu marc històric.

