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La ciudad de l’Hospitalet

¿Por qué promocionar el ApS?

¿Cómo promocionarlo en el 
territorio?

La experiencia de l’Hospitalet 



Área Metropolitana de Barcelona 
36 municipios, 3,2 M. Personas)

260.000 hab. en 12Km2

(21.700 hab/Km2)

Inicio S XX: 10.000 hab.

Años 50-70: Inmigración del 
estado español

Inicios S XXI: 
Inmigración de 
todo el mundo

La ciutat de l’Hospitalet



Actividad económica

SECTOR SERVICIOS

Tasa de paro:

17,5% (24.000 pers.)

Contexto: NUDO DE COMUNICACIÓN

Puerto, Aeropuerto, Rondas de Bcn...



Casi 30.000 niñ@s/jóvenes de 3-16 años escolarizados

Red de centros
Educativos (3-16 años)
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¿Por qué l’Hospitalet 
promociona el ApS?
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La experiencia
de l’Hospitalet



Claves para facilitar el éxito





•Adopta i omple la claki
•Ambaixadors per a la 
pau i la música

•Aprendre a jugar en pau
•Art als murs contra la 
violència de gènere

•Bancs d´aliments
•Camí escolar segur
•Camp de treball al 
museu de la mineria de 
Gallarta

•Campanya de donació 
d’aliments

•Campanya de donació 
de sang

•Cicerone
•Compartim Drets
•Conèixer és estimar
•Connecta jove

•Consell de Nois i Noies
•Educant en valors
•Empresa amb servei a la 
comunitat

•Estimem la Florida
•Els alumnes de secundària 
també anem a primària

•Fem d´entrenadors
•Germans lectors
•Ho fem amb bicicleta ? 
Projecte bicicleta, Medi 
Ambient i Patrimoni

•Hora del conte
•Il·lustració de contes
•Intercanvi d’experiències 
amb els avis del barri

•Intercanvi de jocs amb la 
gent gran

•Jardineria
•Col.laboració “Amigos de 
l´ermita de Bellvitge”

•L´Hort al parvulari
•No oblidis
•Padrins lectors
•Plaudite teatre
•Petanca
•Realització d’un rellotge 
de sol

•Reforç escolar
•Solidaritat i valors
•Tómbola boreal
•Trobades per la 
tolerància

•Visitem i animem els avis 
a la residència

•Vols un cafè?
•Xarxa Jove
•Xerrem
•Juguem i recordem junts
•Jo també vaig a la 
biblioteca

•Joves pel barri

Projectes ApS



L’Hospitalet, Ciudad Educadora


