¿QUÉ SON LOS PATIOS ABIERTOS?

ON SÓN I QUAN HI POTS VENIR?
¿DÓNDE ESTÁN Y CUANDO PUEDES IR?

El espacio urbano de nuestra ciudad ha sido ampliamente
mejorado. Sin embargo, el espacio público —una vez
adecuado y reformado para que sea óptimo para las
necesidades de la población de todas las edades—, es
físicamente limitado. Por esta razón, la ocupación de
nuestros parques y plazas es alta, y los usos que de ellos
hace la gente son diversos.

LABORABLES
Institut Eduard Fontserè. Carrer de les Mimoses, 31
De dilluns a divendres, de 17.30 a 20 h

Institut Rubió i Ors. Carrer del Molí, 24
De dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h
Escola Pere Lliscart. Plaça del Cadí, s/n
Els dilluns i dimecres, de 19 a 20.45 h
Els dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h

Esta realidad, en la que es difícil compatibilizar usos
(especialmente los juegos de pelota y similares de los
adolescentes), junto con la demanda de los jóvenes
que desean poder disfrutar de actividades gratuitas
o no dirigidas y de más espacios de libre acceso, nos
ha impulsado a ofrecer el nuevo proyecto de Patios
abiertos.

Carrer Rosa de Alejandría, 67-83
Estiu (del 22 de juny a l’11 de setembre): de 10 a 14 h
i de 17 a 21 h
Primavera i tardor (de l’1 de maig al 21 de juny, i del 14 de
setembre al 20 d’octubre): de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Hivern (des del 21 d’octubre): de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

ESTIU
VERANO
Institut Eduard Fontserè
Parc de la Torrassa
Del 25 de juny al 6 de setembre de 2013
De dilluns a divendres, de 17 a 22 h

Dipòsit Legal: B.13424-2013

CAPS DE SETMANA I FESTIUS
FINES DE SEMANA I FESTIVOS
Escola Santiago Ramón y Cajal. Carrer de l’Albereda, 2-10
Escola Pere Lliscart. Plaça del Cadí, s/n
Escola Josep Maria Folch i Torres

El Ayuntamiento, mediante el proyecto Patios abiertos,
con la colaboración de los consejos escolares implicados,
quiere ampliar la utilización de los centros educativos
de la zona norte más allá de la actividad escolar, con
el fin de dar respuesta a la demanda de más espacios
para el juego y el ocio y, al mismo tiempo, favorecer la
convivencia en los espacios públicos.
Así pues, se pretende que, durante la semana, se puedan
ofrecer a niños y jóvenes, además de las plazas públicas,
otros espacios donde jugar en mejores condiciones.

Y todo ello, sin perjudicar a terceros y con total seguridad
para pequeños y mayores, porque se moverán por un
espacio libre de circulación motorizada.
Además, deseamos que los ciudadanos y las ciudadanas,
durante los fines de semana y festivos, utilicen los patios
escolares como plazas públicas, y optimizar así el uso de
los centros escolares.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN?
LABORABLES
Realizamos actividades deportivas dirigidas para jóvenes.
Podréis jugar a fútbol, baloncesto, balonmano, etc.
FINES DE SEMANA
Abiertos para pequeños, jóvenes y adultos, podréis venir
con los patines, la bicicleta, la pelota…, para practicar
deporte y pasarlo bien con los amigos, o para leer con
tranquilidad vuestro periódico preferido.
VERANO
Abierto para adolescentes de 12 a 18 años. Realizamos
torneos y actividades deportivas; juegos de mesa,
talleres plásticos, artísticos y musicales; exhibiciones
de canto y baile; charlas individuales y en grupo sobre
derechos, educación, sexualidad, familia, amigos, etc.,
y otras actividades.

Espais per al joc i la convivència

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

No és la primera vegada que a L’Hospitalet parlem
de patis d’escola a l’estiu. A poc a poc, la idea que el
jovent disposi d’aquests espais per fer-hi activitats d’oci
ha anat prenent força. Per això, ara ampliem l’oferta
més enllà dels mesos d’estiu i els caps de setmana i us
presentem el projecte Patis oberts, una iniciativa en la
qual han col·laborat les àrees municipals de Serveis a les
Persones; Benestar i Famílies, i Seguretat, Convivència i
Civisme, i també els districtes de la Florida, Pubilla Cases
i Can Serra i de Collblanc i la Torrassa.
Agraeixo a les àrees i als districtes, així com als centres
educatius i consells escolars, la seva implicació en el
pla, que té com a objectiu que els joves gaudeixin d’un
espai propi i gratuït, més enllà de les places públiques.
Em sembla una optimització de recursos que, alhora,
afavoreix la convivència als espais públics.
Desitjo que tragueu el màxim profit de manera cívica
d’aquests equipaments educatius, més enllà de les classes
on assistiu cada dia. Enguany, els patis ja obren portes.

Lluís Esteve Garnés
Tinent d’alcalde
i regidor d’Educació

La configuració urbana de L’Hospitalet ha provocat la
insuficiència d’espais d’esbarjo ciutadà, especialment en
alguns barris. Amb el projecte Patis oberts, volem obrir
nous espais d’ús ciutadà per als caps de setmana, una
experiència nova a la nostra ciutat.
A partir d’ara, la ciutadania, durant els caps de setmana,
disposarà de tres escoles obertes al barri, on grans i petits
podran desenvolupar-hi activitats lúdiques. Així farem
realitat una de les accions del Projecte Educatiu de Ciutat,
que pretén que, a L’Hospitalet, tot eduqui i tots siguem
educadors i educadores.
Us animo a fer un ús intensiu d’aquests nous espais amb
el respecte i la cura necessaris, com a espais públics
que són.

QUÈ SÓN
ELS PATIS OBERTS?

I això, sense perjudicar terceres persones i amb total
seguretat per a petits i grans, perquè es mouran per un
espai lliure de circulació motoritzada.

L’espai urbà de la nostra ciutat ha estat àmpliament
millorat. Tot i així, l’espai públic, —una vegada adequat
i reformat perquè sigui òptim per a les necessitats de la
població de totes les edats—, és físicament limitat. Per
aquesta raó, l’ocupació dels nostres parcs i places és
alta, i els usos que en fa la gent són força diversos.

A més a més, volem que els ciutadans i les ciutadanes,
durant els caps de setmana i festius, facin servir els patis
escolars com a places públiques, i optimitzar així l’ús dels
centres escolars.

Aquesta realitat, en la qual és difícil compatibilitzar
usos (especialment els jocs de pilota i similars dels
adolescents), juntament amb la demanda dels joves que
volen poder gaudir d’activitats gratuïtes o no dirigides i de
més espais de lliure accés, ens ha impulsat a oferir el nou
projecte de Patis oberts.
L’Ajuntament, mitjançant el projecte Patis oberts, amb la
col·laboració dels consells escolars implicats, vol ampliar
la utilització dels centres educatius de la zona nord més
enllà de l’activitat escolar, per tal de donar resposta a la
demanda de més espais per al joc i el lleure i, al mateix
temps, afavorir la convivència en els espais públics.
Així doncs, es pretén que, durant la setmana, es puguin
oferir als infants i joves, a més de les places públiques,
altres espais on jugar en millors condicions.

QUINES ACTIVITATS S’HI FAN?
LABORABLES
Hi fem activitats esportives dirigides per a joves. Hi
podreu jugar a futbol, bàsquet, handbol, etc.
CAPS DE SETMANA
Oberts per a petits, joves i adults, hi podreu venir amb els
patins, la bicicleta, la pilota..., per fer esport i passar-vos-ho
bé amb els amics, o per llegir amb tranquil·litat el vostre diari
preferit.
ESTIU
Obert per a adolescents de 12 a 18 anys. Hi fem tornejos
i activitats esportives; jocs de taula, tallers plàstics,
artístics i musicals; exhibicions de cant i ball; converses
individuals i grupals sobre drets, educació, sexualitat,
família, amics, etc., i altres activitats.

