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El projecte Dirces es posa en
marxa novament als instituts
Els informadors assessoren sobre activitats i recursos disponibles a la ciutat en diverses matèries
El projecte Dirces
es posa en marxa
per cinquè any. El
programa assessora
els alumnes de
secundària sobre
activitats i recursos
per a joves
A principis d’aquest mes s’ha
posat en marxa el projecte
Dirces, de descentralització
de la informació, basat en la
creació de punts d’informació juvenil i de dinamització
als instituts.
Aquest projecte, que es
fa per cinquè any consecutiu, és impulsat per l’Ajuntament i gestionat per l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
(AEL’H).
El Dirces és un servei d’informació i dinamització que posa a
l’abast dels joves estudiants de
secundària la informació sobre
activitats i recursos disponibles a
la ciutat, en matèria de món laboral, formació, habitatge, salut,
interculturalitat, medi ambient,
oci, cultura i esports, entre d’altres.
La regidora del Programa de
Joventut, Glòria Herance, afirma
estar “satisfeta del funcionament
del servei perquè és una eina de
treball tant per als estudiants com
per als professors”. Segons He-
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Punt d’informació del Dirces instal·lat a l’IES Torras i Bages

Al llarg de l’any el Dirces organitza activitats per informar i
sensibilitzar els joves. Les jornades acadèmiques per orientar sobre les possibilitats que ofereix als joves el sistema
educatiu reglat i no reglat. Al
voltant del Dia Mundial contra la Sida munten accions
per provocar la conscienciació envers la malaltia. L’art femení, el 8 de març Dia de la Dona, per acostar la cultura als
joves. El dia de Sant Jordi es fa un concert protagonitzat
per joves d’instituts, i teatre el 21 de maig.

L’apunt

rance, els informadors dels Dirces “fan de mediadors entre els
serveis municipals i d’altres institucions i entitats, i els joves estudiants d’institut”.
El programa es du a terme en
els quinze centres d’ensenyament secundari públics de L’Hospitalet. Un cop per setmana, un
informador-dinamitzador visita a
l’hora de l’esbarjo cada centre
educatiu.

La feina dels dinamitzadors
consisteix a facilitar la informació
i els recursos existents a la ciutat
i canalitzar les demandes, interessos i necessitats que els joves
pugin plantejar. El punt d’informació se situa en un lloc visible i
de pas per a tots els alumnes.
# REDACCIÓ
www.dirces.org
www.espai-jove.net

Els esplais han signat
un nou conveni amb
l’Ajuntament de L’H
Potenciar l’educació integral
dels infants i els joves, assegurant la igualtat d’oportunitats, la noexclusió social i
els valors de la convivència,
la tolerància i el respecte,
són alguns dels objectius del
conveni que van signar el tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Mario Sanz, i la presidenta del
Consell de la Joventut i l’Esplai,
Encarna Valero.
L’alcalde, Celestino Corbacho, que va presidir l’acte, va explicar que L’H és punt de referència per als seus esplais, “però no
per als esplais en si, sinó per a la
gent que els gestiona”. L’alcalde
també va manifestar que “a la ciu-
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tat hi ha barris amb un 24% d’immigració, i els esplais tenen una
tasca social molt important educant també en valors com la convivència”.
El tinent d’alcalde Mario Sanz
va valorar molt positivament l’entesa que hi ha entre l’Ajuntament
i els esplais, i va qualificar l’acte
de la signatura del conveni com
“un punt i seguit a la feina que
fan els esplais, amb una part de
voluntarisme molt important”.
La presidenta del Consell de
la Joventut i l’Esplai, Encarna Valero, va dir que el conveni els permetrà continuar treballant: “L’acord
ens permetrà assolir nous reptes
de futur i continuar amb un tre-
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Subvencionat amb 600.000 euros a l’any

Representants dels esplais amb l’alcalde i el tinent d’alcalde

ball educatiu en xarxa que vam
iniciar amb les escoles el curs
passat”.
Segons el conveni, l’Ajuntament oferirà una subvenció de

600.000 euros anuals fins a la
seva finalització, l’any 2007. A
L’Hospitalet hi ha més de 30 entitats dedicades al temps del lleure i l’esplai on treballen tot l’any

325 educadors. Els esplais acullen durant el curs uns 7.000 nois
i noies, i a l’estiu, amb les colònies, se n’hi afegeixen uns 5.000
més. # MARGA SOLÉ

