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6 d’octubre del 2008

ENQUESTA

Tràmits dels matrimonis civils

SEGURETAT

Què opina sobre
els incidents
violents del derbi
Espanyol-Barça?

Gabriel Cazado

L’Ajuntament ofereix la possibilitat de tramitar en línia la sol·licitud per
a la celebració de matrimonis civils al Palauet de Can Buxeres i també
de fer la prereserva de data i hora del casament. La sol·licitud es pot fer
des de l’apartat Tràmits/Matrimoni civil que es troba a la portada del
web municipal, www.l-h.cat.
Per fer efectiu el tràmit, cal emplenar la sol·licitud, imprimir-la i
presentar-la al Registre General de l’Ajuntament amb una fotocòpia dels
document d’identitat dels dos contraents i de les dues persones majors
d’edat que actuïn com a testimonis. El servei de matrimonis civils és
exclusiu per a la ciutadania de L’Hospitalet i es fa al Palauet de Can
Buxeres.

www.cmhospitalet.org

Daniel Hernández
Operari de fàbrica

Mesures
d’autoprotecció
en cas d’aiguats

gabriel cazado

Els responsables són els Mossos.
No van fer res per evitar-ho.
De sobres sabien que hi hauria
bengales! Amb la seva passivitat
semblava que protegien precisament els violents. Sembla
mentida, però, que en el 2008
encara el fanatisme i la violència
continuin sent d’allò més habitual en el futbol!

El parc de Bellvitge és una de les caminades proposades

El Club Muntanyenc organitza caminades
guiades pels racons verds de la ciutat
Sota el títol de L’H Camina’m, el Club Muntanyenc
de L’Hospitalet ha programat un seguit d’excursions a
peu per descobrir les zones verdes de la ciutat i nous
racons per on passejar. L’activitat està adreçada a
persones de totes les edats i condicions físiques i es
realitzarà en dissabte. Cada caminada començarà a
les 10h i finalitzarà al voltant de les 13h. Es recomana dur calçat adequat i gorra per protegir-se del sol.
Els recorreguts enllaçaran tots els parcs i jardins
de la ciutat. Segons el programa, la primera excursió
serà el 25 d’octubre i es farà una passejada de 4,6
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L’Ajuntament ha editat un tríptic amb
un seguit de mesures de prevenció
en cas d’aiguats i inundacions. Segons el tríptic, cal informar-se de la
situació a través de les emissores de
ràdio i prestar atenció a les predic
cions meteorològiques i a l’estat de
les carreteres. En situació d’emergència, cal trucar al 112. Abans que
arribi el període de pluges, cal revisar
periòdicament la teulada i mantenir
nets els conductes i desguassos
d’aigua de pluja. També es recomana
tenir a mà elements d’utilitat com ara
una llanterna, roba d’abric, medicaments indispensables i la documentació personal.
Si es produeixen precipitacions
importants, s’ha de buscar refugi dins
d’un edifici segur i tancar portes i
finestres. Cal allunyar-se de les rieres
i els torrents o de les zones que es
poden inundar i no travessar un riu,
una riera o una zona inundada ni a
peu ni en cotxe. Si s’és a casa o en
un edifici, és millor quedar-se a les
zones altes i desconnectar l’interrup
tor general de l’electricitat. Si s’ha
d’abandonar la casa, s’han de tancar
portes i finestres i portar bastó, llanterna, roba i calçat adequat i la documentació, diners i medicines.
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km per la plaça de Mossèn Homar, el parc de Can
Buxeres i l’Ermita de Bellvitge. Les altres caminades
estan previstes el 22 de novembre, el 24 de gener,
el 21 de febrer i el 21 de març. Altres excursions
que están programades són el 5 d’abril, quan tindrà
lloc la caminada popular a Collserola amb un recorregut de 10 km, i el 13 i 14 de juny, quan es farà la
caminada L’Hospitalet-Collbató-Montserrat, amb una
primera etapa de 54 km i una segona de 8 km.
El full d’inscripció es pot aconseguir a través del
web del Club Muntanyenc.
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Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Saida Muñoz
estudiant

Els dos clubs són responsables.
No poden tolerar aquella violèn
cia ni que hi hagi nens que acabin plorant. Em sembla bé que
l’esport aixequi passions i que les
aficions defensin els colors d’uns
i altres, però no aprovo el fanatisme ni la violència. He anat a algun
Espanyol-Barça i mai m’he trobat
amb una situació així.

Juan Cruz
jubilat

Tots són responsables: els clubs,
els Mossos i els ‘boixos’ nois. No
podien haver donat un espectacle
pitjor! Aplaudeixo el fet que el Sr.
Laporta no deixi entrar al Camp
Nou els ‘boixos’ ni els deixi viatjar
amb l’equip. Ara bé, això passa a
altres camps com el del Sevilla, el
del Madrid... La violència encara
va molt lligada al futbol.

