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Recerca

Beques sobre
l’hospital
medieval i la
gastronomia
tradicional
L’Ajuntament ha convocat la 29a
edició de les Beques de L’Hospita
let, que aquest 2014 subvencionarà
dos projectes de recerca científica
en ciències socials: l’Hospital medi
eval de Provençana i la gastronomia
i els productes alimentaris tradicio
nals a L’Hospitalet.
Les Beques de L’H les coordinen
el Museu i l’Arxiu Municipal, amb la
col·laboració del Centre d’Estudis, i
cada una té una dotació econòmica
de 3.000 euros. Les persones inte
ressades han de presentar les se
ves propostes abans de les 14h del
30 d’abril. Segons les bases, han
d’aportar una breu descripció del
projecte de recerca amb el tema i
els objectius que s’han d’assolir, les
fonts bàsiques que es consultaran,
la metodologia i un pla de treball.
Un cop atorgades les beques,
els seleccionats tenen sis mesos
per lliurar els treballs de recerca, as
sessorats per uns tutors designats
pel jurat que avaluarà les diferents
candidatures. Les bases íntegres
es poden trobar al web del Museu
(www.museul-h.cat) i del Centre
d’Estudis (www.celh.org). y

Emergències. També s’ha reconegut la feina dels voluntaris de L’H

José Ortiz rep una
menció honorífica
La tasca del president
de l’Associació de
Voluntaris de Protecció
Civil de L’H, premiada
per la Generalitat
Coincidint amb el Dia del Voluntariat
de Protecció Civil de Catalunya, el
Departament d’Interior de la Gene
ralitat va lliurar diverses distincions
i mencions honorífiques a les asso
ciacions de voluntaris de Protecció
Civil que fa més de 10 anys que
es
tan registrades a la Generalitat,
entre elles la de L’Hospitalet. També
s’ha lliurat una menció honorífica al
president dels Voluntaris de Protec
ció Civil de L’H, José Ortiz “en reco
neixement a la seva llarga trajectòria
i implicació”, com diu el text del seu
diploma.
José Ortiz ha fet extensiva la
seva menció a tots els voluntaris de
Protecció Civil de la ciutat i especi
alment a la seva esposa, “que és la
més sacrificada i la que m’ha trobat
a faltar hores i hores i anys i anys”.
A banda de les més de 6.000
hores d’assistència durant prop de
vint anys a la ciutat, Ortiz també

OMIC

Tallers per als joves
per un consum
responsable
L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor imparteix fins a final
de mes tallers en instituts i centres
educatius de la ciutat per promoure
el consum responsable entre els jo
ves sobre qüestions que els afecten,
com la moda, la imatge, les marques,
la publicitat, el consum sostenible i
els serveis bancaris. L’objectiu és
que tinguin criteri a l’hora de con
sumir. Aquesta acció s’emmarca en
la celebració del Dia Mundial dels
Drets dels Consumidors. y

Aniversari

Asomobe celebra
10 anys solidaris
per tot el món
El guardonat, parlant amb un agent de la Guàrdia Urbana

s’ha mostrat satisfet de la bona en
tesa que han assolit amb la Guàr
dia Urbana amb qui “compartim
instal·lacions i vocació de servei”,
apunta el guardonat.
La Generalitat també ha reco
negut la tasca que han fet durant
10 anys els Voluntaris de Protecció
Civil de L’Hospitalet, que són una
referència obligada en situacions

d’emergència i també en tota mena
d’actes públics. “Els voluntaris es
tem contentíssims que es reconegui
la nostra feina fora de L’Hospitalet
perquè aquí, a la ciutat, sí que és
prou valorada. Som més famosos
que la ‘Monyos’, com jo dic moltes
vegades”, exclama tot cofoi el pre
sident de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de L’H. y

L’entitat es va crear arran de la tasca
solidària d’un grup de monitors que
van ajudar a construir una ludotecabiblioteca a un hospital pediàtric de
Cuba. Poc després va morir una de
les voluntàries, Montse Bernat, i els
seus companys es van constituir en
associació per seguir la seva tasca
amb projectes solidaris a L’Hospita
let i a països del tercer món, com el
Marroc i Mauritània. Podeu consultar
la seva tasca a www.asomobe.org. y

