
Associació
d’Estudiants

de L’Hospitalet



L’AELH és una entitat sense
ànim de lucre, amb més de 30
anys d’història, formada per
joves estudiants de la ciutat de
l’Hospitalet.
Com a principal sindicat
estudiantil de la ciutat la
intenció és tenir un fort impacte
a tots els instituts de la ciutat,
que permeti l’existència de
relacions entre els joves de
diferents instituts i creant una
consciència crítica i col·lectiva.

Qui som?



VALORS

Igualtat 

Interculturalitat

Diversitat
MISSIÓ

Dinamitzar participació

Apropament Cultural
 

Oci alternatiu

Millorar la Formació
VISIÓ

Participació activa

 Erradicar l'exclusió 

Educació pública,                                               
gratuïta, de qualitat



L’AELH ha promogut el creixement
de l’associacionisme juvenil

impulsant la creació de noves
entitats com Llibertat Animal,

Assoc. Feminista Bruixes i Assoc.
per la Llibertat Sexual i de Gènere

(ALISE), i creant una xarxa de
suport d’entitats, la Coordinadora

d’Entitats Progressistes.



XARXES
Espai de Ciutadania

Consell Educatiu de Ciutat
Consell de Ciutat

Taula Sectorials de la Ciutat
Creu Roja 

Federació Scrabble en català
Espai de Debat - 3/4 x 5/4

AJEC, ADEA i EDU 
 



PROJECTE
INSTITUTS

DRETS I  DEURES DE L 'ALUMNAT 

OFICINA DE DEFENSA DE
L ’ESTUDIANT

ACOMPANYAMENT DE
DELEGATS I  DELEGADES

FEM TALLER DE PREPARACIÓ PEL TR,
ORATÒRIA, TÈCNIQUES D’ESTUDI ,

SUPORT EDUCATIU



Des de gener de 2018 l’AELH gestiona l’Espai
Jove ca n’Arús en col·laboració amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet.

ESPAI JOVE
CA N'ARÚS

Activitats trimestrals i puntuals
Tallers de CEP
Aula d'estudi

Exposicions i concerts
Cessions d'espai
Punt de Salut Jove

Horari:
De dilluns a 
divendres de 17-21 h Av. Carrilet 312, pl. -1



ESCOLA
D'ESTUDIANTS

Tradicional cap de setmana de
formació i oci promogut per l'AELH i
les associacions de CEP.

Aquest aspecte més formatiu es va
alternant amb activitats més
lúdiques com ara gimcanes, jocs,
festes, etc.



L'HTéTALENT i THE
PINYA'S WINTER FEST

L'HTT és el concurs de talents que
l'AELH porta oferint des de fa 8 anys a
tota la joventut de la ciutat.

The Pinya's Summer/Winter Fest és el
festival d'estiu o hivern que s'obre amb
les actuacions dels/de les finalistes o
guanyadors/es del concurs.



EXPO ART LGTBIQA+  

Per participar s’haurà d’enviar un
correu electrònic, a l’adreça
electrònica info@alise.cat, amb una
imatge de l’obra que es vol presentar
a l’exposició.

6a edició de l’Exposició LGTBIQA+ que
aquest any tornarà al seu format
presencial a l’Espai Jove ca n’Arús.

Les obres estaran exposades des de
finals de juny fins a finals de juliol.



CURS MONITORIS DE
LLEURE AMB EDUCA

Curs intensiu d'estiu per a joves, en
col·laboració amb l'Escola Educa i
l'Ajuntament de L'Hospitalet. Oferim
l'oportunitat de fer les pràctiques a
l'Espai Jove Ca n'Arús.

+ 18 anys



Associació d'Estudiants 
de L'Hospitalet

www.espaijovelh.cat

info@aelh.cat

@estudiantslh

934024025

Av. Carrilet 312, pl. -1


