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El logotip d’una alumna de l’IES
Bellvitge, imatge del pla de la sida
Mari Ángeles Carrillo és la guanyadora del concurs ‘Dissenya el nostre logo’
Mari Ángeles Carrillo és la
guanyadora del concurs Dissenya el nostre logo convocat per la Comissió de la Sida de l’Ajuntament. El logotip
dissenyat per aquesta estudiant de primer de batxillerat
de l’IES Bellvitge serà utilitzat
com a imatge de les futures
campanyes del Pla d’acció
contra la sida.
El concurs, destinat inicialment als estudiants de quar t
d’ESO dels instituts públics de la
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ciutat, era inclòs en el programa
Maleta pedagògica, que comprén
activitats acadèmiques, amb tallers
i xerrades per a estudiants i professors, i lúdiques, amb exposicions,
concursos i un teatre fòrum amb
l’objectiu d’informar als joves sobre la prevenció de la sida.
El comissionat per al Programa de la sida, Jordi Petit, explica
que els objectius del concurs

L’apunt
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Mari Ángeles Carrillo,
alumna de l’IES Bellvitge,
és l’autora del logotip que
serà utilitzat com a
imatge de les campanyes
pel Pla municipal d’acció
contra la sida

El concurs Dissenya el
nostre logo era una més
de les activitats incloses

Mari Ángeles Carrillo (autora del logotip), Esther Bellini i Daniel Serrano
eren “estimular la
implicació i sensibilització en la lluita contra la sida,
així com analitzar
de quina manera
reben els joves la
informació sobre
la malaltia”.
De les 90 propostes que es van
presentar al concurs es va escollir
com a guanyadora
la de Mari Ángeles
Carrillo, estudiant

Logotip guanyador

de l’IES Bellvitge, perquè tal com
explica Jordi Petit “sap combinar
la imatge de la ciutat (L’H), que
és utilitzada habitualment amb
les inicials del Pla d’acció contra
la sida, PASaL’H i juga amb la
simbologia del llaç”.
A partir d’ara, el logotip creat
per l’alumna de primer batxillerat
Mari Ángeles Carrillo passarà a
mans dels experts de comunicació de l’Ajuntament, que treballaran en col·laboració amb l’autora,
perquè sigui utilitzat com a imatge del Pla d’acció contra la sida.
# EVA SERRANO

en el programa Maleta
pedagògica per al curs
2002-03 i que té com a
objectius acostar la informació al jovent dels
centres d’ensenyament
secundari de la ciutat i
formar-lo en aquesta
matèria. El certamen, dirig it inicialment als
alumnes de quart d’ESO
dels instituts públics, va
acceptar la participació
d’alumnes d’altres cursos. En total es van presentar 90 propostes de
marca.
La col·laboració dels
professors de dibuix ha
estat bàsica i alguns fins
i tot van puntuar el logotip com un exercici
pràctic del curs. A més
d’escollir el logotip del
Pla contra la sida, es va
donar el premi a la creativitat a Daniel Serrano,
de l’IES Eugeni D’Ors, i el
de la originalitat, a l’alumna de l’IES Santa Eulàlia, Esther Bellini.

Los ABS de Collblanc y
la Torrassa funcionan
pese a las críticas
La presión ciudadana no impidió que el 3 de marzo entraran en funcionamiento los
centros de atención primaria
de Collblanc y la Torrassa
con una gestión no totalmente pública a cargo del
Consorcio Sanitario Integral
formado por la Cruz Roja,
CatSalut y el Intitut Català de la
Salut (ICS). A pesar de ello, la
Plataforma en defensa de la Sanidad Pública continúa organizando actividades reivindicativas
porque considera que el cambio
de gestión es una privatización
de las ABS que perjudicará a los
ciudadanos y a los trabajadores.
El 27 de febrero llevaron a cabo una manifestación en protesta por el cambio de gestión desde el mercado de Collblanc hasta
la Conselleria de Sanitat en Bar-
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celona. Al mismo tiempo, la Plataforma presentó un manifiesto
con 10 razones para defender el
carácter público de la sanidad en
L’Hospitalet. 40 representantes
del mundo político (Celestino
Corbacho, Ramón Luque, Montserrat Company) social (Gregoria
Ochoa, Joan Coscubiela, Amparo
Moreno) y asociativo (Manuel Piñar, Carmen Morro, Paqui Baena), y 25.000 ciudadanos más lo
firmaron.
El manifiesto pide una asistencia primaria universal, equitativa, con más recursos económicos, materiales y humanos gestionada exclusivamente por el
ICS. Además esta nueva gestión
pondrá en peligro la igualdad en
el trato entre los usuarios de los
diferentes barrios de la ciudad y
fragmentará la asistencia primaria
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25.000 firmas a favor de la gestión pública

Manifestación de protesta contra el cambio de gestión de las ABS

en múltiples gestores que competirán entre sí por el mercado
sanitario, lo que dificultará la coordinación entre los diferentes
niveles asistenciales.
Según la Conselleria de Sani-

tat, con el ABS de Collblanc, que
es de nueva construcción, y la
remodelación y amplicación de
servicios del de la Torrassa, se refuerza la atención primaria con
mejores instalaciones y un incre-

mento de los recursos y la oferta
asistencial: el aumento de dos horas del horario de visita, que ahora
es de dos horas y media; la ampliación de la visita pediátrica hasta los 14 años. # EVA SERRANO

