
L’educació és una de les prioritats del Govern 
municipal de L’Hospitalet i un repte de tota la 
societat. És l’eina que ens ha de portar cap a un 
progrés sense exclusió ni marginació. 

És per això que l’Ajuntament vetlla perquè 
la mainada i el jovent d’avui creixin dins un 
programa educatiu de qualitat en tots els seus 
àmbits: no només amb relació als equipaments, 
sinó també als valors globals de la convivència i 
el civisme. En aquesta línia s’emmarca el Projecte 
educatiu de ciutat, una iniciativa liderada per 
l’Administració local per garantir el compromís 
amb les altres institucions i els agents socials. 

Ara teniu l’oportunitat de participar en la Setmana 
per una Ciutat Educadora, una mostra d’activitats 
en la qual podreu comprovar que L’Hospitalet 
aposta per l’educació entesa d’una manera àmplia 
i que entitats, biblioteques, poliesportius, espais 
de lleure i altres equipaments són també espais 
educadors.

Us animo a tots, i molt especialment a les 
famílies, a participar en aquestes activitats i a 
treballar plegats pel futur dels infants i joves i de 
la nostra ciutat.

Junts estem construint una ciutat més educadora, 
on cada cop més persones, més entitats i més 
institucions sumin esforços per fer de L’Hospitalet 
una ciutat que ofereixi a infants, joves i adults 
una bona educació i més recursos per afrontar la 
vida amb igualtat d’oportunitats. Durant aquesta 
Setmana per una Ciutat Educadora, podreu 
participar en moltes de les activitats educadores 
que al llarg de l’any ja es fan a la ciutat, i algunes 
de noves que la xarxa educativa de la ciutat ha 
preparat. 

Des de fa un any hem iniciat un procés 
participatiu perquè la ciutadania, les entitats 
i els centres educatius puguin participar i fer 
propostes per elaborar el Projecte educatiu de 
ciutat de L’Hospitalet. Ara ha arribat el moment 
de conèixer tota aquesta feina, que presentarem 
el dijous 7 d’octubre al Plenari del Consell 
Educatiu de L’Hospitalet i que podreu trobar 
també al web de la Regidoria d’Educació. Us 
animo a tots a continuar participant i aportant el 
vostre treball i les vostres reflexions, per seguir 
avançant plegats i fer de L’Hospitalet una ciutat 
educadora.

Des de fa uns quants cursos L’Hospitalet treballa 
en el seu Projecte educatiu de ciutat. Un full 
de ruta per fer de la nostra ciutat un espai més 
educador per a tothom: infants, joves, adults i 
gent gran. Un projecte estratègic per definir entre 
tots quins són els aspectes que s’han de millorar 
i un compromís cívic de totes les parts, centres 
educatius, entitats, institucions, professionals del 
món de l’educació, famílies, alumnes i ciutadania 
en general, de treballar plegats i en benefici de 
l’educació. El Projecte educatiu de ciutat és un 
document obert en què hi han participat 2.000 
persones de manera directa o indirecta. 

El dijous 7 d’octubre se’n presentaran les primeres 
conclusions i les primeres propostes. Per això el 
Consell Educatiu de L’Hospitalet ha preparat una 
setmana plena d’activitats per a tothom, on podrem 
educar i educar-nos, participar i divertir-nos.

Trobareu més informació sobre el Projecte 
educatiu de ciutat de L’Hospitalet al web de la 
Regidoria d’Educació: 

www.l-h.cat/educacio

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

Lluís Esteve Garnés
Tinent d’alcalde d’Educació de L’Hospitalet

El Projecte educatiu de 
ciutat i la Setmana per 
una Ciutat Educadora

L’Hospitalet, una ciutat pensada per educar

Setmana per una Ciutat Educadora
De l’1 al 10 d’octubre

Vine, diverteix-te,
aprèn i educa!



Divendres, 1 d’octubre

De 12 a 13 h

Inauguració de la mostra de 
l’exposició: “La ciutat educadora”
Al vestíbul del Poliesportiu Municipal del Centre
Ho organitza: Regidoria d’Educació i Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona

De 17 a 18.30 h       

Xerrada col·loqui: “Educació viària”
Al Casal de Gent Gran de Sant Feliu
Ho organitzen: Àrea de Benestar Social i Guàrdia Urbana

De 18 a 24 h

Marató de contes
Infantil, de 18 a 20.30 h
Joves i adults, de 21 a 24 h
Als jardins de la Biblioteca Can Sumarro
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Dissabte, 2 d’octubre

D’11 a 13 h

Portes obertes als esplais
(consulteu-ne els horaris) 

Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons, al barri 
de Sanfeliu; Esplai ítaca, al barri de Collblanc; Casal 
Infantil i de Joves Quico Sabaté, al barri de Santa 
Eulàlia; Esplai la Florida, al barri de la Florida; Club 
d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, al barri de Pubilla 
Cases; Centre d’Esplai Can Serra, al barri de Can Serra 
i Club Infantil i Juvenil de Bellvitge i Centre Esclat 
Bellvitge, al barri de Bellvitge.
Ho organitza: Consell de l’Esplai

De 12 a 13.30 h

Activitat familiar: El màgic món dels 
contes, a càrrec del Màgic Cambras
A la Biblioteca Central Tecla Sala
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Diumenge, 3 d’octubre

D’11 a 12.30 h

Steel Drums
A la plaça de la Bòbila
Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts

D’11 a 13 h

Ruta Quico Sabaté
Itinerari pels barris del Centre i de Sant Josep per visitar 
els escenaris principals de la vida i els fets del cèlebre 
guerriller antifranquista hospitalenc Quico Sabaté. 
Inscripcions al 93 338 13 96
Ho organitza: Museu de L’Hospitalet 

De 18 a 19 h

Teatre en família: Descobrim la lectura, 
a càrrec de la Companyia Planeta Impro
Al Centre Catòlic
Ho organitza: Coordinadora de Teatre per a tota la 
família

Dilluns, 4 d’octubre

De 9 a 12 h

Ràdio L’Hospitalet, dial 96.3 FM
Al programa Tots els matins: Setmana per una Ciutat 
Educadora
Ho organitzen: Ràdio L’Hospitalet i Regidoria d’Educació

D’11 a 12 h       

Avis dels casals expliquen contes 
als infants de les escoles bressol 
Casal de la Torrassa: als infants de l’escola bressol 

Casa del Parc; Casal de Santa Eulàlia: als infants de les 
escoles bressol Casa dels Arbres i Casa dels Contes.
Ho organitzen: Àrea de Benestar Social i Regidoria 

d’Educació

De 18 a 20 h

Inauguració del curs: Identitat digital
Formació bàsica per moure’s en la xarxa social per 
Internet
A l’aula multimèdia de la Biblioteca Plaça d’Europa
Ho organitza: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

Dimarts, 5 d’octubre

De 9.30 a 14 h

Seminari sobre la xarxa PEC
A l’Harmonia

Ho organitzen: Regidoria d’Educació i DIBA

D’11.30 a 12.30 h      

Xerrada col·loqui: “Associacionisme 
juvenil”
A l’Institut Eduard Fontserè
Ho organitza: Associació d’Estudiants de L’Hospitalet

De 17.30 a 19 h

Xerrada col·loqui: “Educació i 
televisió dels 0 als 6 anys”
A l’Escola Patufet Sant Jordi
Ho organitza: Regidoria d’Educació

De 19 a 20.30 h
Taula multicultural d’entitats, serveis públics i ciutadania: 

“Coneixement i reflexió al voltant 
de la cohesió social i la diversitat 
cultural”
A la Biblioteca la Florida
Ho organitzen: Pla de Desenvolupament Comunitari i 
Biblioteques de L’Hospitalet

De 18 a 19.30 h

L’hora del conte per als més petits, 
amb Marta Roig
A la Biblioteca Plaça d’Europa
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

De 19 a 20.30 h

Club de lectura de novel·la 
històrica: No digas que fue un 
sueño, de Terenci Moix
A la Biblioteca Bellvitge 
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

De 19.30 a 21 h

Club de lectura:
La muralla china, de Franz Kafka
A la Biblioteca Josep Janés
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

De 19.30 a 21 h

Club de lectura de còmic: 
Emigrantes, de Shaun Tan 
A la Biblioteca Central Tecla Sala
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Dimecres, 6 d’octubre

De 10.15 a 13.15 h

Itinerari amb joves: El teu L’Hospitalet
A l’Institut Eduard Fontserè
Ho organitza: Regidoria de Joventut

D’11 a 13 h

Plenari anual de la Xarxa Educativa 
de la ciutat
A l’Harmonia
Ho organitza: Regidoria d’Educació

De 15.30 a 19.30 h

Jornada d’Aprenentatge i Servei
Al Centre Cultural Bellvitge
Ho organitza: Regidoria d’Educació i Departament d’Educació

De 16 a 17.30 h

Inauguració del Taller de sofrologia 
i dinàmica corporal (tècnica de 
relaxació), a càrrec de Faustina Benavente
Al Centre Cívic del Gornal
Ho organitza: Equip d’Atenció Primària de Salut del Gornal

De 16.30 a 18 h

Xerrada col·loqui: “Com evitar ser 
víctima d’un delicte”
Al Casal de Gent Gran de la Torrassa
Ho organitzen: Àrea de Benestar Social i Mossos 
d’Esquadra

De 18 a 19.30 h

L’hora del conte per als més petits, 
amb Santi Rovira
A la Biblioteca Santa Eulàlia
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

De 18.30 a 21 h

Cinema a la fresca: ciència de 
pel·lícula, amb la projecció del film 
2001 Odisea en el espacio, d’Stanley 
Kubrick
Als jardins de la Biblioteca Can Sumarro
Ho organitzen: Biblioteques de L’Hospitalet i Centre 
Cultural Sant Josep

De 16.30 a 20.30 h         

Itinerari amb joves: El teu L’Hospitalet
Al Centre Esclat Bellvitge
Ho organitza: Regidoria de Joventut

De 17.30 a 19.30 h

Sessió plenària del Consell Educatiu 
de L’Hospitalet oberta a la ciutadania
Al Centre Cultural la Bòbila
Ho organitza: Secretaria del Consell Educatiu de L’Hospitalet

De 18 a 19.30 h

L’hora del conte per als més petits, 
amb Blai Senabre
A la Biblioteca Central Tecla Sala
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Dijous, 7 d’octubre

D’11 a 12 h

Presentació dels ambaixadors de la 
pau i la música
Grup de corda de l’Escola Pau Vila
Al Casal de Gent Gran de la Florida

Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts

D’11.30 a 12.30 h      

Xerrada col·loqui:
“El pas de l’institut a la universitat”
A l’Institut Bisbe Berenguer

Ho organitza: Associació d’Estudiants L’Hospitalet

De 19 a 20.30 h

Club de lectura: Afirma Pereira, 
d’Antonio Tabucchi
A la Biblioteca Plaça d’Europa
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

De 23 a 24 h

Combo Jazz Manouche
Al Bar La Catedral del Kfé Olé
Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts

Divendres, 8 d’octubre

De 10 a 11 h

Educació viària a l’escola       
A l’Escola Santiago Ramón y Cajal
Ho organitza: Guàrdia Urbana

De 15.30 a 16.30 h     

Socis dels casals de Gent Gran 
expliquen contes als infants de les 
escoles bressol
Casal de la Florida: als infants de l’escola bressol Casa 

de les Flors; Casal de Pubilla Cases: als infants de 
l’escola bressol Casa del Molí; Casal Ermita i Casal del 
Gornal: als infants de les escoles bressol El Passeig i 
L’Estel Blau
Ho organitzen: Àrea de Benestar Social i Regidoria 
d’Educació

De 18 a 19.30 h

Xerrada col·loqui: “Educació viària”
A l’Associació Wafae, carrer de Miquel Romeu, 93
Ho organitza: Guàrdia Urbana

De 20 a 21 h

Combo Pop Jazz
Al Centre Cultural Sant Josep
Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts

Dissabte, 9 d’octubre

D’11.30 a 12 h

Cercavila de grallers
A la plaça de Guernica
Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts

De 12 a 13.30 h

Activitat familiar: Gegants de 
somnis, a càrrec de Marta Catalan
A la Biblioteca Josep Janés
Ho organitza: Biblioteques de L’Hospitalet

Diumenge, 10 d’octubre

De 10 a 13 h                            

Activitats esportives i jocs als carrers 
Al carrer de la Riera de l’Escorxador, davant del 
Poliesportiu Municipal del Centre

Ho organitza: L’Àrea d’Esports 

D’11 a 12.30 h

Activitat esportiva dirigida
A carrer de la Riera de l’Escorxador, davant del 
Poliesportiu del Centre
Ho organitza: L’Àrea d’Esports

D’11 a 12.30 h

Taller de diables i taller de tabals      
Ho organitza: Tro, entitats de foc de L’Hospitalet
A la plaça de l’Ajuntament

Activitats permanents
tota la setmana
Exposicions - Mostres permanents

Exposició artística
“El geni de les coses”
A la sala d’exposicions del Centre d’Art Metropolità 
Tecla Sala
Ho organitza: Servei Educatiu del Centre d’Art 
Metropolità Tecla Sala

Tot el dia 

Exposició del PEC
“La Ciutat educadora”
Visita guiada pels centres educatius i les associacions 
de la ciutat 
Al Poliesportiu Municipal del Centre
Ho organitzen: Regidoria d’Educació i Àrea d’Educació 
de la Diputació de Barcelona
Entrada lliure

Espai lúdic i de salut per a la gent gran
“Mou-te avui. Ho notaràs demà”
Ús lliure per a la ciutadania
Al carrer de la Riera de l’Escorxador, davant del 
Poliesportiu Municipal del Centre
Ho organitzen: Les regidories de Salut i Urbanisme i 
l’Àrea d’Esports

D’11 a 12.30 h

Jornada de dansa participativa
A la plaça del Mercat de Collblanc

Ho organitza: Escola de Música - Centre de les Arts


