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Els educadors cívics recorren de nou
la ciutat durant aquest estiu

T

res parelles d’educadores i
educadors cívics tornen a recórrer els
diferents barris de la ciutat entre juny
i octubre per a fomentar les actituds
de civisme dels ciutadans i ciutadanes
de Cornellà en l’ús de carrers, parcs
i jardins, i en la convivència. Els sis
han estat contractats mitjançant els
plans d’ocupació que ha impulsat
l’Ajuntament de Cornellà, que
durant 2014 suposen la creació de
400 llocs de treball temporals, dels
quals un 25% seran joves. A més,
han rebut durant dues setmanes
una formació específica per realitzar
la tasca d’educació cívica.
La seva actuació s’emmarca en la
campanya “Cornellà pel Civisme”,
que té l’objectiu de contribuir a
un ús adequat de l’espai públic,
potenciar la integració, millorar la
convivència i garantir la cohesió
social. Per exemple, ens informen
de com modificar o evitar accions
incíviques que poden tenir lloc en
carrers, parcs i places; o recordar
que a diferents barris hi ha patis
d’escoles oberts per facilitar la

pràctica d’activitats esportives per
part dels més joves i així no causar
molèsties a persones que prefereixen
parcs i places per a reposar.

•

Els educadors donen consells
i fomenten actituds cíviques a
l’espai públic

Verano también

con deporte seguro

L

os patios de las escuelas L’Areny, Sant Ildefons, Mare de Déu de Montserrat
e Ignasi Iglesias estarán abiertos todas las tardes para facilitar que los más
pequeños y jóvenes puedan hacer deporte en un espacio adecuado y seguro, con
la supervisión de dinamizadores deportivos. El programa “Patis oberts” tiene por
objetivo facilitar la convivencia ciudadana y el civismo, para que parques y plazas
se destinen preferentemente al descanso y ocio de toda la población en general.
Los patios escolares estarán abiertos del 25 de junio al 3 de agosto y del 18 de
agosto al 7 de septiembre, cada día, de 17.30 a 20.30 horas. También están
abiertos los espacios deportivos de las plazas Europa y Almeda la Vella,
y el parque de la Infanta.
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