serveis

15 d’abril del 2008

ART

SALUT

Creus que s’ha
de multar el
malbaratament
de l’aigua?

gabriel cazado

Vol de coloms, obra de l’artista hospitalenc Ferran Soriano ha tornat
davant l’església de Santa Eulàlia de Provençana, just al mig de la nova
rotonda que s’ha construït a la cruïlla dels carrers de Santa Eulàlia i
d’Amadeu Torner. Les obres van obligar a retirar l’escultura i Ferran
Soriano ha aprofitat per reparar i restaurar la peça de metall figurativa.
Segons l’artista, la reposició de l’escultura li ha fet molta il·lusió perquè
va ser, ara fa 32 anys, la primera escultura que va col·locar en un espai
públic. “Aquesta circumstància va fer que Vol de coloms fos, al seu dia,
notícia de portada del diari La Vanguardia“, ha explicat l’artista.

CONSELL DE NOIS I NOIES

Anna Ros
botiguera

Campanya del JIS
per prevenir el
contagi de la sida

gabriel cazado

Entenc que el problema de la se
quera a Catalunya és important i
s’hi ha de fer alguna cosa, però
aquesta mesura em sembla una
mica excessiva. A casa dels meus
pares hi ha piscina i una gran
extensió de jardí i la situació ens
afecta directament, encara que
desconec de quina manera con
trolaran el consum d’aigua.

Representants del Consell de Nois i Noies van signar el mural de la Marquesa

El parc de la Marquesa estrena un
poema visual amb versos de Machado
El Consell de Nois i Noies ha dissenyat un poema
visual al voltant dels versos de Caminante no hay
camino, d’Antonio Machado, que ara s’ha plasmat en
una de les parets mitgeres del parc de la Marquesa.
Al mural, cada vers és una petjada.
La iniciativa l’han portat a terme estudiants de
secundària del grup d’Oci i Urbanisme del Consell de
Nois i Noies. En concret, hi han participat alumnes
dels IES Bisbe Berenguer, Santa Eulàlia, Llobregat,
Eduard Fontseré, Eugeni d’Ors i l’escola Sant Jaume
de la FEP. Segons el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
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L’escultura ‘Vol de coloms’
torna a lluir a Santa Eulàlia

L’Associació Joves per la Igualitat i
la Solidaritat ha endegat una nova
iniciativa del seu programa de pre
vencio de la Sida per fomentar la
sexualitat saludable i segura. En
aquesta ocasió han fet uns punts
de llibre que porten un preservatiu
enganxat i que es poden trobar a les
biblioteques de la ciutat.
Aquests punts de llibre porten
el lema Posa’t a punt i pretenen
conscienciar la població –en tots
els trams d’edat– vers el sexe segur
i l’ús del preservatiu com mètode
preventiu de les malalties sexuals.
Sandra Giner, tècnica de Salut del
JIS, ha explicat que la finalitat és que
el preservatiu sigui un fet habitual
quan es practica el sexe.
Sandra Giner ha indicat també
que distribueixen aquesta punts de
llibre per les biblioteques perquè
són equipaments de gran concur
rència pública i, per tant, permeten
sensibilitzar el conjunt de la pobla
ció. A banda del preservatiu, els
punts de llibre del JIS sobre la sida
també inclouen adreces de serveis
municipals –com l’Espai Molí, a
Tecla Sala i el Centre de Planificació
Familiar– on es pot obtenir més
informació.
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Esteve, “la voluntat és que els alumnes de les esco
les de la ciutat puguin intervenir en la vida quotidia
na de L’Hospitalet. I això es plasma amb accions com
el mural o com les propostes sobre transport públic
que també estan elaborant els estudiants”. El mural
també s’emmarca en les activitats de participació
ciutadana del Pla Integral de Collblanc-la Torrassa.
D’altra banda, el Consell de Nois i Noies ha con
tactat amb el Taller Pubilla Kasas i amb els estudiants
de batxillerat artístic de l’IES Bellvitge per realitzar
més murals en parets mitgeres de la ciutat.
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Em sembla molt bé que es multi
les persones que utilitzin l’aigua
de forma desmesurada, encara
que també penso que seria ne
cessari que aquesta mesura s’a
pliqués sempre, com a normati
va, i no només quan ens trobem
amb un problema tan greu de
sequera com el que tenim en
aquests moments.

Montserrat Arbonés
pensionista

Em sembla bé aquesta mesura.
Nosaltres tenim una piscina pe
tita i no canviem l’aigua ja que uti
litzem pastilles de clor per man
tenir-la neta. També és important
tenir cura de no gastar l’aigua en
el dia a dia, com tancar l’aixeta
mentre et rentes les dents o utilit
zar l’aigua de rentar els plats per
regar les plantes.

