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Urbanismo. Se ha habilitado un área para el recreo de mascotas y se han limpiado los grafitis de las paredes

Renovación de la zona de juegos
infantiles de la calle Canigó
La intervención se ha
diseñado con criterios
de accesibilidad
universal para facilitar
la integración de todas
las personas
Desde inicios de marzo el barrio de
Sant Josep cuenta con una nueva
zona de juegos infantiles y recreo
para perros. Se trata del espacio situado en la confluencia de la avenida Vilafranca con las calles Canigó
y Terra Baixa que ha sido recuperada con la renovación de algunos
de los elementos de juego infantil y
la adecuación de un espacio para
mascotas. Durante meses, y a iniciativa de vecinos, usuarios y en
colaboración con la Associació de
Veïns de Sant Josep, técnicos del
Ayuntamiento y del Distrito I han
desarrollado la propuesta de recuperación de dicho espacio, poniendo especial énfasis en la accesibilidad de las personas.
El área de juegos ha pasado de
400 a 1.000 metros cuadrados, y
han doblado el número de elementos de juego, algunos de los cuales
han sido recuperados. Los juegos
infantiles se han agrupado en dos
zonas, una para niños y niñas de 1 a
5 años y otra para edades de 6 a 14
años, separadas por una hilera de
bancos de colores fabricados con
plástico reciclado. También se ha

La renovación del espacio ha
sido realizada a iniciativa de
los vecinos. A la derecha, rótulo
visible en el parque

renovado la superficie con la sustitución de la grava por arena, material
que cumple una doble función: tiene
un efecto amortiguador en caso de
caída y también permite trabajar la
psicomotricidad y el desarrollo de la
creatividad en el juego infantil.
En cuanto a la accesibilidad,
según fuentes municipales, se ha
partido de la idea que no hay personas con discapacidad, sino que
son los entornos no accesibles que
incapacitan a las personas. En este

Los vecinos han
diseñado un rótulo
que apela al civismo
y la convivencia
de los usuarios

sentido, el espacio se ha diseñado
con un alto nivel de accesibilidad.
Cuenta con la descripción de itinerarios y un espacio interior que dispone los elementos de tal manera
que favorecen la integración de los
niños y niñas a través del juego.
Por último, las paredes de las
fábricas que circundan el recinto se
han pintado para eliminar los grafitis y se han mantenido los árboles
del interior del área de juego, una
especie que garantiza la sombra en

verano y favorece la penetración de
la luz del sol en invierno. Fuentes,
papeleras, además de máquinas
de ejercicio y pedales frente a los
bancos para adultos, así como la
instalación de una pérgola, culminan
la renovación del espacio.
Los vecinos impulsores de la
reforma han diseñado un rótulo
apelando al civismo y a la convivencia de los usuarios para mantener
el espacio en buenas condiciones
de uso. y

Participació. Tallers i animació a la Remunta

Animació al parc de la Remunta durant la botifarrada de l’any 2018

L’Esplai Xixell prepara la quarta
Botifarrada Popular Solidària
El 17 de març el Centre d’Esplai Xixell organitza al parc de la Remunta
la quarta edició de la Botifarrada
Popular Solidària, una activitat comunitària i oberta a tot el barri que
té com a objectiu fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit
associatiu. A partir de les 11.30h hi
haurà tallers infantils i una exposició
de cotxes clàssics, a les 13.30h dinar i concurs de pastissos, i a les
16h es farà la cloenda de la jornada.

Els tiquets es poden adquirir
per 6€ fins al 12 de març a la seu
de l’entitat (parc de la Remunta,
4-5) de dilluns a divendres de 16 a
19.30h i el dimecres també de 10
a 14h. Els beneficis es destinaran a
garantir la participació d’infants amb
necessitats educatives especials
als programes de l’Esplai Xixell. y
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Gent del barri

‘Postals d’abans’

Francesc Tena, orfebre i fotògraf. Segueix amb el
taller familiar que Manel Tena, el seu pare, tot un
referent de l’orfebreria religiosa a Catalunya, va
obrir fa quasi seixanta anys al barri de Sant Josep

Mostra de fotografies antigues
i actuals que reflecteixen el
pas del temps a la ciutat, un
projecte de BlogL’Hosfera.
Fins al 29 de març. Entrada Lliure
Biblioteca Central Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas, 44
www.bibliotequeslh.cat

- Com s’inicia en l’orfebreria?
- La meva formació és de musicòleg
i historiador de l’art, però vaig ser
aprenent d’orfebre al taller del meu
pare, en Manel Tena.
- I ha seguit amb la tradició familiar...
- Sí, segueixo amb el taller que el
pare va obrir el 1961, aquí, al barri
de Sant Josep. És un taller artesà on
mantenim l’art de l’orfebreria religiosa amb tècniques clàssiques. Tallers d’aquestes característiques en
queden pocs, i de fet en els darrers
anys alguns han anat tancant. En el
meu cas, la casa era de la família i
això em permet seguir amb l’activi-

CEDIDA PER FRANCESC TENA

“Mantenim l’art
de l’orfebreria
amb tècniques
clàssiques”
JAUME FERRÁNDEZ
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tat. Tot i això, mantenir la feina està
sent difícil.
- Quin tipus de peces treballa?
- Fem peces úniques d’orfebreria
religiosa que dissenyem i treballem
principalment per encàrrec: patenes, calzes, creus, canelobres...
Són objectes singulars amb línies
contemporànies i un estil molt innovador que sols es troba a Catalunya,
perquè a la resta de l’Estat encara
estan en el barroc. Una part important també són restauracions de peces del segle XIII cap endavant, en
aquest camp tenim un nom i és un
àmbit molt interessant. Hem fet peces per catedrals, museus o monestirs, com els de Sant Cugat, Poblet
o Montserrat.

- A més del taller, quina vinculació artística manté amb L’H?
- Havia format part del col·lectiu
d’artistes Bipol·art i durant cinc anys
vaig ser l’encarregat de les arts visuals del festival de carrer Per amor
a L’Hart.
- Quins projectes té engegats?
- En relació al taller voldria vendre
peces per internet, donat que no
tenim botiga física. Però també sóc
fotògraf i un projecte que em fa molta il·lusió és Històries del carrer.

- I sobre què tracta?
- És una exposició itinerant de fotografies que mostren la vida als carrers de diferents ciutats europees,
com ara Barcelona, Girona, Madrid,
Londres, París, Leipzig o Perpinyà,
entre altres. Són imatges molt cuidades i, en general, en blanc i negre. Va arrencar el 2017 a Begues i
després es va mostrar a Bellver de
Cerdanya, L’Hospitalet –al CC Sanfeliu–, i el 2018 a Valls, Vallcebre i
Bourg-Madame. Se’n pot veure un
tast a www.6qtena.com. y

Exposició de
pintures
L’Associació Eurodona presenta els quadres realitzats als
seus tallers de pintura a l’oli.
Del 5 al 26 de març. Entrada lliure
Centre Cultural Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27
www.ccsanfeliu.cat

Internet pràctic
Curs de dues sessions per
aprendre a buscar a internet,
fer tràmits, gestions o reservar
hora per visites mèdiques.
12 i 19 de març, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat

