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ENQUESTA

Nou horari d’aules d’estudi

Aclariment
A la Fira d’Entitats que s’ha
celebrat a la rambla de Just
Oliveras hi han par ticipat
56 entitats del Districte I, tal
com es deia a la notícia publicada a L’HOSPITALET el 24
de novembre. En el titular es
deia del Centre en referència
al lloc on s’hi ubica.

INVENTS

Es presenta a L’H una alternativa
al paper d’alumini per embolicar
Més informació a:
www.bocanroll.com

En uns moments en què està en discussió el cobrament de les bosses
de plàstic als comerços i en què la
societat actual, a causa de la crisi
econòmica, cada vegada utilitza
més l’entrepà fet a casa per dinar al
migdia, l’empresa Marcadiferencia
ha presentat a L’Hospitalet el Boc’n
Roll, un producte per embolicar entrepans, peces de fruita, galetes...
Es tracta d’un producte de roba
de cotó per una banda i de plàstic
ecològic per l’altra, reciclable i molt
resistent i amb un tancament de vel
cro per aguantar l’aliment.
Aquest invent no només estalvia
paper d’alumini, sinó també bosses
de plàstic, ja que es pot rentar i utilitzar tantes vegades com faci falta.
Alhora, un cop desembolicat l’entrepà, aporta una superfície neta en la
qual poder recolzar l’aliment.
Segons va explicar el seu inven
tor, Jordi García, que a més és propietari de l’empresa Marcadiferencia
dedicada a campanyes mediambientals, la idea li va sorgir després
d’una conversa amb la seva àvia,
que li va explicar que quan era petita embolicava l’entrepà amb un
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Josefa Saura

professora de ioga

Una mica sí. Jo pensava que no
ens afectaria però la veritat és
que enguany hem eliminat el
marisc dels menjars de les festes
de Nadal. Escudella i carn d’olla,
sí, marisc, no. Els regals de Reis, al
final ja els estic comprant. La crisi,
al meu marit i a mi no ens afecta
perquè estem jubilats, però als
nostres fills hipotecats, sí.

Miquel Roures
mecànic jubilat

Gabriel Cazado

La Biblioteca la Bòbila ha
iniciat una nova iniciativa dedicada al gènere negre, en el
qual està especialitzada. Es
tracta de l’Oferta 2x1, packs
de llibres de gènere negre
acompanyats de la seva adap
tació cinematogràfica que es
poden tenir en préstec tres
setmanes, tot i que el material
audiovisual sols es deixa una
setmana. L’objectiu de l’Oferta 2x1 és fomentar la lectura
de gènere negre i posar de
manifest les moltes novel·les
d’aquest gènere que s’han
portat al cinema.

La crisi li farà
canviar el criteri
per les compres
del Nadal?

Gabriel Cazado

Amb la finalitat que els estudiants puguin preparar els pròxims exàmens
de febrer, les aules d’estudi de L’Hospitalet obriran en horari especial
des del 27 de desembre fins al 15 de febrer. A la ciutat hi ha tres espais
que ofereixen aules d’estudi tots els dies sense interrupció i amb horari
ampliat: el Centre Cultural Barradas, des de les 10 i fins a les 24h; la
Biblioteca la Bòbila, de 10 a 1h de la matinada, i la Biblioteca Josep
Janés, des de les 10 fins a les 22h. Aquests espais tenen l’accés gratuït
i unes normes de funcionament per tal de garantir-ne l’eficàcia. Així, cal
apagar el mòbil, no s’hi pot entrar ni begudes ni menjar i, com que els
llocs no es reserven, no es poden abandonar més de 10 minuts seguits
perquè poden ser ocupats per altres alumnes.

Oferta 2x1,
pel·lícules
amb llibres de
gènere negre
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mocador que després havia de tornar a casa per rentar.
Segons García, la cultura de la
nostra societat d’usar i llençar provoca que generem molts residus

cada dia. Ha dit que amb el seu
invent a Espanya s’estalviarien cada
any uns 650 milions d’euros. El producte, de moment, es ven a Servei
Estació i per Internet.
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La veritat és que no. Estic jubilat i
mentre l’Estat em pagui la pensió,
cap problema. Farem el mateix de
cada any però pot ser que si abans
compràvem un quilo de marisc enguany en comprarem mig quilo. Els
regals de Reis també ens els farem
igual, especialment a la neta, però
potser per als grans comprarem
coses que ens facin falta.

Mònica León
infermera

Al meu marit i a mi no ens afecta
perquè tenim la mateixa feina i
sense problemes, però per contagi
mirem una mica més a l’hora de
comprar. Tinc un cunyat que treballa a la Seat, un veí a la Nissan i l’ambient es viu. Comprarem Reis per a
la nostra filla, que té 19 mesos, i per
Nadal dinarem un pica-pica amb
marisc i postres. Res més.

