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CONSELLS

ENQUESTA

Gabriel Cazado

L’actual situació
econòmica li ha
limitat el seu
pla de vacances?

Francisco Vizcaíno
jubilat

Els
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falcons s’instal·len a la ciutat
Tres femelles i un mascle de falcó pelegrí d’un mes de
vida s’han instal·lat en una caixa niu situada a la teulada
del Campus de Bellvitge, a L’Hospitalet. Els animals
formen part d’un projecte per introduir el falcó en ciu
tats per recuperar l’espècie mitjançant l’alliberament
d’individus procedents de cries en captivitat. Thalassia
Estudis Ambientals ha estat l’associació encarregada

de desenvolupar l’acció juntament amb l’Àrea de Medi
Ambient. El regidor Alfonso Salmerón ha assenyalat que
la introducció del falcó pelegrí a la ciutat és una acció
més del programa de l’Agenda 21 per millorar la biodiversitat. Ha afegit que en el futur és previst instal·lar una
altra caixa niu a l’Hotel Hesperia Tower, amb la idea de
garantir l’aparellament dels falcons.

És clar que sí, cal retallar despeses.
Jo ja no tinc hipoteca, però m’haig
d’adaptar perquè la vida està molt
cara. Encara que ja he viscut èpoques igualment dolentes, ara crec
que és la pitjor, especialment per
al jovent. La meva filla, per exemple, paga 1.400 euros d’hipoteca
i ella guanya 1.100 i el seu marit,
1.400. Agafa’t!

AL CARRER DE COTONAT

Nova
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oficina de correus a Collblanc

gabriel cazado

L’obertura de la nova sucursal de
Correus, al carrer de Cotonat, 57,
coincideix amb el tancament per
obres de reforma de l’oficina del
carrer del Pedraforca de la Florida,
que romandrà tancada provisionalment durant uns sis mesos.
La companyia postal inverteix 6,5
milions d’euros en la millora de
les seves infraestructures a L’H.
874.000 euros s’han destinat a
la creació de la nova sucursal a
Collblanc, que s’afegeix a la xarxa
d’oficines d’atenció al públic que
hi ha a la ciutat: l’oficina principal,
a la plaça del Repartidor; la Sucursal 1 del carrer de Martí i Codolar,
44, a Santa Eulàlia; la Sucursal 2,
a la rambla de la Marina, 82, de
Bellvitge, i la Sucursal 3 al carrer
del Pedraforca, 105, a la Florida.

Ajuntament...........................................................................................F93 402 94 94 Fwww.l-h.cat
Bombers emegències.........................................................................................................................F085
Centre d’Atenció a les Famílies...................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................. F93 298 18 70 Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA......................................... F93 261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas............................................. F 93 337 79 62 Fwww.l-h.cat/barradas
Centre Cultural Tecla Sala........................................ F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ....................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats.............................................................................. F93 337 31 88
Dipòsit de vehicles.......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-el Gornal.................................................................................... F93 264 15 64
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu...................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa................................................................................ F93 447 03 60
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes............................... F93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Guàrdia Urbana................................................................................................................F93 402 95 25
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MEDI AMBIENT

Cal evitar
que el
mosquit
tigre es
propagui
El mosquit tigre continua
expandint-se a tot Catalunya
i aquest estiu s’ha localitzat a 55 municipis, entre
els quals hi ha L’Hospitalet.
L’Ajuntament està novament
fent campanya informativa
per combatre’l i ha distribuït
uns fullet s amb consells
pràctics.
Els ous i les larves dels
mosquits viuen en petites
masses d’aigua en àrees exteriors. Així, s’han de buidar
dos cops per setmana tots
els recipients que acumulen
aigua a l’exterior i tapar-los
amb tela mosquitera espessa. Cal evitar les acumulacions a zones de drenatge,
canals de desguàs, forats i
depressions del terreny.
Per evitar que els mosquits entrin a casa s’han d’ins
tal·lar teles mosquiteres a les
finestres i cobrir els forats
de ventilació, tapar les esquerdes i forats de parets i
sostres, i vigilar que portes i
finestres tanquin bé. També
cal evitar la proliferació d’escarabats, rates i insectes.
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Recollida de
mobles
93 338 07 45

Informació al contribuent.............................................................................................. F900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica...................................................................................... F93 402 41 51
Salut pública...................................................................................................................... F93 338 44 95
Oficina municipal d’Escolarització..............................................................................F93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor..................................................... F93 402 60 30
Oficina municipal d’Habitatge..................................................................................... F93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil.......... F93 260 24 94 F www.espai-jove.net
Planificació familiar.......................................................................................................... F93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat...................................................... F
 012 Fwww.gencat.cat
Societat L’H 2010............................................................................................................. F93 448 75 90
Tanatori................................................................................................................................F93 262 02 02
Teatre Joventut.................................................... F93 448 12 10 F www.l-h.cat/teatrejoventut
Avaries enllumenat públic............................................................................................. F900 28 29 30
Urgències sanitàries............................................................................................................................. F061
Web del comerç................................................................................ Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques................................................................................. Fwww.l-h.cat/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Javier Rodríguez
encofrador

Les vacances les faré on sempre,
a Galícia, per tant, no he modificat
els plans. A més, no tinc hipoteca!
Però és clar que la crisi t’obliga a
no gastar tant. La meva opinió és
que, aquí, qui ha fet l’agost són
els especuladors, que han volgut
inflar-se les butxaques ràpidament
aprofitant-se de la immigració, i
ara falta treball i sobra mà d’obra.

Carmen Fábregas
mestressa de casa

Sí, la crisi econòmica m’ha limitat
el meu pla de vacances. Pensava anar al Marroc, i finalment hi
haurem d’anar menys dies dels
que voldríem. Aquesta situació
acabarà malament. Ara amb 20
euros no compres res, i no fa tant
amb mil pessetes passaves el dia.
No pot ser! Els joves que tenen
hipoteca van escanyats!

