
QUI SOM?
Identifiquem els següents protagonistes: 
Membres referents: AFA Escola Pere Lliscart, AMPA Escola Màrius Torres, AFA Escola Charlie Rivel, AMPA 
Escola Sant Jaume de la FEP, AMPA EBM La Casa del Parc, AMPA Escola Santiago Ramón y Cajal, AMPA 
Escola Ernest Lluch, AMPA Escola Pep Ventura, AMPA Escola Sant Ramón Nonat, AMPA INS Margarida 
Xirgu i Famílies Montessori; Entitats de suport: Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya 
(FAPAC), Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF) de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projec-
te ICI) que té com a entitat gestora l’Associació Educativa Itaca; Entitats col·laboradores: LaFundició i 
l’Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP).

COM 
HO 
FEM?
IMPULSANT I PARTICIPANT 
A DIFERENTS INICIATIVES 
DEL DISTRICTE II DE 
L’HOSPITALET DEL 
LLOBREGAT.

• Concurs de Còmic Collblanc – 
La Torrassa

• Projecte AMPAs Endavant

• Concurs de Skate & Scooter i compro-
mís per reactivar el Camí Escolar Segur 
del Districte II. 

Participem:

Festa de la Diversitat organitzat per la Comissió 

de Festes de Collblanc – La Torrassa, Consell del 

Districte II, I Congrés d’Entitats de L’Hospitalet 

de Llobregat organitzat per la Taula Sectorial de 

Drets de la Ciutadania i Cohesió Social, Aprenen-

tatge i Servei (APS) dinamitzat per l’Assemblea de 

Cooperació per la Pau, Projecte Llocs impulsat per 

LaFundició, Itineraris LHOn a través de la Partici-

pació Ciutadana de l’Ajuntament de L’Hospitalet 

de Llobregat, Cinema a la Fresca de la Fundació 

Akwaba, Patrimoni Històric i molts més.

QUÈ 
SOM?

ESPAI CIUTADÀ CONFIGURAT L’ANY 2017 PER AMPAS I 
AFAS DELS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA
que treballa en favor dels interessos de les famílies del territori, 
i per tant dels infants. A més, suma la complicitat dels tècnics/
ques dels serveis municipals i les entitats de la zona que acom-
panyen en l’assoliment dels seus objectius.

D’ON SORGIM?
COORDINADORA D’AMPAS ENDAVANT DE COLLBLANC – 
LA TORRASSA ÉS FRUIT DE LA FUSIÓ DE DUES INICIATIVES 
IMPULSADES DES DE L’ANY 2016 PER LES AMPAS I AFAS 
DEL DISTRICTE II:

Collblanc - La Torrassa

Què és?
Activitat per a infants i joves de 6 mesos a 25 
anys amb ganes de pintar, dibuixar o fer còmics 
sobre els llocs i edificis més emblemàtics dels 
barris de Collblanc – La Torrassa. L’any 2019 ha 
celebrat la seva quarta edició amb un gran èxit de 
participació: recepció de més de 700 dibuixos.

Objectius
•Fomentar el coneixement del patrimoni del 
Districte. 
•Generar sentiment de pertinença als barris 
de Collblanc i La Torrassa.

Qui participa? 
Contribueix tota la comunitat del districte desta-
cant AMPAs/AFAs, centres educatius, la Biblio-
teca Josep Janés, la Comissió d’Actes Culturals 
de Mare de Déu dels Desemparats, comerços 
de proximitat com Hnos.Murcianos Xarcuteria 
Cansaladeria, Llibreria Papereria Colors, Restau-
rante Pizzería El Naranjito, Mercat de Collblanc 
i Plaça Natural Herboristería i entitats del barri 
com A.E.Itaca, ABD Comunitat Activa, Punt Òmnia 
Jis-Arrels.

Premis
Creació Premi Especial Antonio Bernal i Romero i 
lots de dibuixos, llibres i tallers de dibuix.

Què és? 
Iniciativa que promou el comerç de proximitat dels 
barris, així com l’enfortiment de les AMPAs i AFAs 
dels barris de Collblanc – La Torrassa a través d’un 
carnet que permet accedir als descomptes de les 
botigues adherides al projecte.

Objetius
•Contribuir a la reducció de la despesa familiar.
•Reactivar l’activitat econòmica del barri.
•Propiciar la vinculació entre veïns i veïnes.
•Educar i sensibilitzar sobre la vàlua del comerç 
de proximitat.

Qui participa? 
Contribueix tota la comunitat del districte des-
tacant els 102 Comerços, les 11 AMPAs/AFAs  i el 
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural 
(Projecte ICI).

Què és? 
Procés de reflexió i participació de les AMPAs i 
AFAs amb el suport de la comunitat per identificar 
els perills dels itineraris i fer propostes de millora 
per continuar fent més segurs els camins a l’es-
cola i reactivant els Camí Escolar Segur impulsat 
anys enrere des de l’Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat. 

Objetius
•Facilitar la mobilitat autònoma i segura dels 
infants a través de la identificació dels perills i 
propostes de millora.

Qui participa? 
Contribueix tota la comunitat del districte desta-
cant les 11 AMPAs i AFAs i els seus Centres Educa-
tius, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercul-
tural (Projecte ICI), el Programa d’Acompanyament 
Educatiu a les Famílies (PAEF), la Regidoria del 
Districte II (Collblanc – la Torrassa) i l’Àrea d’espai 
públic, habitatge i sostenibilitat de l’Ajuntament 
de L’Hospitalet de Llobregat.

CONCURS DE CÒMIC 
COLLBLANC – LA TORRASSA

PROJECTE 
AMPA’S ENDAVANT

CAMÍ ESCOLAR 
SEGUR DEL DISTRICTE II

IMPULSEM IMPULSEM COMPROMÍS PER REACTIVAR

Δ Coordinadora d’AMPAs. Espai amb la voluntat 
de compartir i potenciar activitats i recursos amb 
les AMPAs del barri i acompanyar-les a dinamitzar 
accions comunitàries de lleure i culturals.

Δ AMPAs Endavant. Espai amb la voluntat de con-
tribuir al creixement econòmic i social del barri 
fomentant el comerç de proximitat i la participació 
de les famílies a les AMPAs i AFAs del territori.



AMPA’S 
I AFA’S
QUE FAN 

AMB NOSALTRES?

CONTACTA A TRAVÉS DE:
Correu electrònic: 
coordinadorampasendavant@tutanota.com
Telèfon: 93 403 69 92
O segueix-nos a través de:
Twitter: @Torrassa12CA
Web del Projecte ICI: 
www.projecteicilh.cat

VOLS 
FER

Tríptic elaborat per:

5- Esdevenint 
un espai acollidor i integrador de referència 
per a famílies del districte.

6-Interlocutant 
col·legialment amb l’administració per 
l’obtenció de respostes a necessitats 
compartides.

7- Defensant el Dret 
al joc a l’espai públic per a la diversitat 
d’infants i adolescents del Districte.

1- Impulsant 
iniciatives i activitats que afavoreixin 
una millora del coneixement del dis-
tricte i de les famílies que hi viuen.

4-Contribuint
a la difusió de les activitats lúdiques culturals 
dirigides a famílies i els seus infants.

2- Vinculant-nos 
a Xarxes de treball existents al territori.

3- Oferint suport 
a les AMPAs i AFAs que ho requereixin.

QUÈ 
VOLEM?

TREBALLAR A FAVOR 
DELS INTERESSOS DE 

LES FAMÍLIES


