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19 de febrer del 2007

Mostra d’estudis i professions
destinada al jovent a l’Espai Molí
Cinquena edició d’una activitat que orienta sobre l’itinerari formatiu
L’Oficina Municipal de Recursos
per a l’Emancipació Juvenil aco
llirà durant el mes de març, dins
el programa de l’Educateca,
la cinquena Mostra d’Estudis i
Professions. Serà a l’anomenat
Espai Molí (av. de Josep Tar
radellas, 44).
Aquesta mostra és un servei
informatiu i d’assessorament
sobre temes que puguin interessar
els joves de L’Hospitalet relacionats
amb àmbits com ara la universitat, la
formació professional, els ensenya
ments artístics especialitzats, l’en
senyament secundari obligatori i els
batxillerats, els programes de garan
tia social, la formació no reglada i la
formació ocupacional, els màsters,
postgraus, doctorats i cursos d’espe
cialització, les sortides professionals
de cada carrera o nivell d’estudis, i
les eines, les tècniques i els canals
per buscar feina.
Aquesta activitat està adreçada
als alumnes de secundària, batxille
rat i formació professional de graus
mitjà i superior, i al professorat i
als equips psicopedagògics dels
centres. Per facilitar la informació,
l’Educateca disposa de material
en formats diversos, com a llibres,
vídeos, CD-ROM, tríptics i dossiers.
També es fa servir Internet, amb
accés a les bases de dades de la
página web d’Espai Molí.
Respecte als objectius de la Mos
tra, la regidora de Joventut, Glòria
Herance, ha explicat que “és molt
important que els joves tinguin tota
la informació i l’assessorament ne
cessari a l’hora d’escollir el seu futur
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Una vecina de Femades
denuncia agresiones en
la zona de las discotecas
Núria Huete, portavoz de la pla
taforma de vecinos afectados
por las discotecas próximas a
la calle de Femades, ha de
nunciando que la madrugada
del domingo fue agredida por
un cliente de estos locales. El
Ayuntamiento considera que el
despliegue policial está funcio
nando y que la solución al pro
blema no es que los vecinos se
enfrenten con los clientes.

gabriel cazado

La exposición ‘Por la
sanidad, L’H en lucha’,
llega al ICO

Tècnics de la Diputació de Guipúscoa visiten l’Espai Molí
Tècnics de Joventut de la Diputació de Guipúscoa
van visitar, el passat dia 7 de febrer, l’Espai Molí
per tal de conèixer les activitats que l’Ajuntament organitza dedicades al sector juvenil. La
delegació basca, encapçalada pel director de

gabriel cazado

L’alumnat disposa
de nombrós material de
consulta

Una delegación encabezada por el teniente de alcalde de
Cultura, Mario Sanz; el artista Eduard Arranz-Bravo, y miembros de la entidad Pont de la Llibertat-L’H Antifranquista y
de las asociaciones de
vecinos de la ciudad han
visitado la fundición Vilà
en el municipio de Valls donde se crea la escultura Pont de la
Llibertat. La obra consta de dos piezas de bronce de 4,5 m de
altura, 4 m de ancho y otros 4 m de fondo, unidas por un arco
de 20 m de longitud. El peso del conjunto es de 3.500 kilos.

Visita a Valls

/

Joventut i Acció Comunitària de Guipúscoa,
José Ignacio Insausti, es va interessar especialment per les polítiques d’emancipació juvenil
i les tecnologies de la informació que es fan a
l’Oficina d’Emancipació Juvenil.

acadèmic. Aquest recurs posa a la
seva disposició totes les eines i els
recursos materials i humans per tal
d’aconseguir aquest objectiu”.
Els centres d’ensenyament po
dran visitar la Mostra de l’1 al 16 de
març, en diversos horaris i en sessions
concertades d’una hora per a grups

de 15 alumnes. D’altra banda, els
professors i els pares i mares dels
alumnes podran demanar visites
individuals trucant prèviament a
l’Espai Molí. # r .
93 260 24 94
www.espai-jove.net

La exposición explica la evolu
ción de las condiciones sani
tarias en L’Hospitalet. A través
de documentos e imágenes se
muestra como era la sanidad en
las diferentes épocas y cuales
eran las demandas de la pobla
ción. La muestra se pudo ver
hasta el 7 de enero en la sede
del Arxiu Municipal y se basa en
el trabajo de investigación efec
tuado por Eliseu Esterlich.

Cortes en la calle de
Jerusalem y de Amadeu
Torner para la L-9
Las calles de Jerusalem y de
Amadeu Torner, en Santa Eulàlia,
están cortadas al tráfico hasta el
próximo 15 de abril debido a las
obras de la Línea 9 del Metro.
Solo se permitirá el acceso a
los vecinos y a los vehículos
que se dirijan al ambulatorio o
al aparcamiento de la zona. Los
desvíos alternativos se realizan
por las calles de Aprestadora y
Castelao.

