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Servei municipal obert a tothom

El Laboratori de
Salut Pública
compleix 15 anys

ARXIU

JORDI RAMOS

El laboratori dóna servei a empreses, a particulars i a d’altres municipis

L’any 1983 l’Ajuntament de L’Hospitalet va crear el Laboratori de Salut Pública amb l’objectiu de controlar els aspectes que afecten directament la salut dels ciutadans.
Des de llavors, el laboratori ha donat el seu servei a empreses, particulars i fins i tot a d’altres municipis de l’entorn.
L’àmbit d’actuació del labora-

tori és molt ampli i comprèn des
de l’anàlisi d’aliments, aigües i d’altres productes de consum, fins al
control d’aigües residuals abocades o la contaminació atmosfèrica. Per això cal un equip de professionals multidisciplinar, a més
d’una important dotació tècnica i
un instrumental molt complert.
La procedència de les peticions d’anàlisi és diversa, però sobretot l’Ajuntament de L’Hospitalet
i la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) són els
principals llocs des d’on es demana l’actuació del laboratori. Precisament l’OMIC vehicula moltes
de les demandes dels ciutadans.
També es fan peticions des d’altres institucions públiques, empreses privades i particulars.
A més, el laboratori col·labora
en la promoció de l’educació sanitària dels ciutadans i en la formació
de tècnics en l’anàlisi d’aliments,
aire i aigües. La gestió del Laboratori de Salut Pública està regulada per un marc normatiu que
és vigent des de fa alguns anys i
fa que tingui una incidència directa en totes aquelles activitats relacionades amb la salut.
Després de 15 anys d’existència, el laboratori s’ha convertit en
un centre de referència pels consistoris dels municipis veïns i per
tota la comarca del Baix Llobregat
en el control i anàlisi de la salut
pública.
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El EGM otorga
32.000 oyentes
a Ràdio
L’Hospitalet
REDACCIÓN
La última encuesta del Estudio
General de Medios (EGM), realizada en marzo de este año, otorga
32.000 oyentes a la emisora municipal Ràdio L’Hospitalet. En octubre del pasado año, la radio puso
en marcha un nuevo modelo de
programación, Dial Informació que
combina música, noticias, reportajes, servicios, consejos e informaciones sobre el movimiento asociativo de la ciudad.
Según el EGM, Ràdio L’Hospitalet ha incrementado su audiencia en 20.000 oyentes desde la última encuesta, que se hizo pública a finales del pasado año. Entre los programas más escuchados se encuentran el magazín matinal Las radiantes mañanas, dirigido por Manolo Garrido, y el programa nocturno Sábanas con chinchetas que realiza José Miguel
Cruz destinado al público joven.

