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Suport. Un servei pioner ajuda nens i adolescents a superar les angúnies que els provoca la situació econòmica familiar

Que la crisi
no amargui la
seva infància
El programa En són 3 i no 4, de l’associació Nou
Quitxalles, lluita per limitar l’impacte de la crisi en
el desenvolupament i l’aprenentatge dels joves
El programa En són 3 i no 4, que
porta a terme l’Associació Educativa
Nou Quitxalles amb la col·laboració
de l’Hospital Sant Joan de Déu,
s’adreça a infants i adolescents de
4 a 16 anys que presenten dificultats en el seu desenvolupament de
l’aprenentatge i la socialització en
l’àmbit escolar, familiar i social, derivades de les repercussions de la
crisi econòmica en el seu entorn
(famílies vulnerables, que estan en
procés de desnonament...).

Actualment, hi participen una seixantena d’infants i joves, tots becats.
Viuen situacions angunioses “que
els generen mal funcionament escolar o social, baixes notes, baix rendiment, comportaments inadequats,
inadaptació a l’entorn, dificultats...”,
segons explica Andrés Fernández,
un dels psicòlegs del projecte. Uns
símptomes que podrien derivar “en
certes conductes de risc”.
Una educadora porta a la pràctica les pautes que li ha marcat el

Psicòlegs i monitors del projecte treballen a la seu de Nou Quitxalles del carrer dels Joncs, a Gornal

L’entitat impulsa
aquest programa amb
el suport de l’Hospital
de Sant Joan de Déu

Convivencia

L’Hanimal pide
una ciudad
más animalista
Una treintena de personas y sus animales de compañía participaron el
sábado, 14 de enero, en una caminata para reclamar respeto y convivencia entre los vecinos que tienen
mascotas y los que no. Los participantes recorrieron las calles de la
ciudad, desde el parque de les Planes hasta la plaza del Ayuntamiento,
donde leyeron un manifiesto. En el
documento, que también recuerda
las obligaciones de los propietarios,
solicitan mejoras en los ‘correcan’ de
la ciudad y reclaman la creación de
un refugio municipal de animales. y

Segona edició del projecte d’art mural 12+1
L’artista Irene López és l’encarregada d’obrir la nova edició del programa de pintura mural efímera. El jurat del projecte ha seleccionat
12 artistes que, al llarg del 2017, faran un mural al carrer de Rosalía
de Castro, al costat de l’entrada del parc de la Torrassa. A més, un
cop finalitzat el projecte, els artistes participaran en una exposició col·
lectiva per mostrar les seves obres d’estudi. López treballa una pintura
basada en composicions geomètriques i perspectives que culminen
en paisatges distorsionats i sense un sentit racional [foto].

psicòleg després d’entrevistar-se
amb cada jove. Aquesta tasca inicial
d’orientació psicològica intenta respondre també a les limitacions dels
propis centres educatius, que moltes vegades no donen a l’abast per
tractar aquest tipus de problemes
amb els seus recursos.
Amb la pràctica, mentre juguen
i es diverteixen, els participants del
programa també treballen aspectes
com l’ús del català, o altres més per-

sonals com potenciar l’empatia o les
relacions de grup. L’educadora Alba
Miquel, que treballa en el projecte,
explica que “s’ha d’anar reforçant
en positiu els participants, i sobretot
que vagin endavant, sense pors,
sense vergonya”. També reforcen
les seves habilitats comunicatives,
“que es puguin expressar ells, perquè en un futur ho necessitaran”. Els
psicòlegs i logopedes que hi participen ho fan de manera voluntària. y

Breves
Más de 1.400 niños han
recibido juguetes nuevos
gracias a Cruz Roja L’H

Pintxo Pote, una nueva
propuesta gastronómica
en Sant Josep y el Centre

Un total de 1.418 niños han disfrutado de juguetes nuevos estos Reyes
gracias a una nueva edición de la
campaña de recogida realizada por
la Asamblea Local de la Cruz Roja.
Cada familia recibió un lote que incluía un juguete, material escolar y un
juego educativo. y

Una quincena de establecimientos
del Centre y Sant Josep participan
en la iniciativa Pintxo Pote. Cada jueves por la tarda ofrecen un pincho
acompañado de una copa de vino a
un precio de 3,5 euros. La propuesta
quiere potenciar la cultura del pincho
como forma de socialización. y

Jeicob Gómez, el primer bebé del año de la ciudad,
nació el 1 de enero en el Hospital General de L’H
Pasaban 25 minutos de las 7 de la mañana del 1 de enero cuando nació el
primer hospitalense de 2017. Jeicob Gómez Matías se avanzaba unos días a la
fecha prevista del parto y sus padres, Omery y Alvin, daban la bienvenida al año
en el Hospital General de L’Hospitalet, esperando la llegada de su primer hijo.
Pesó más de tres kilos y nació de parto natural. y

