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L’entitat ecologista redacta un decàleg de bona conducta per a L’H

L’associació ECOS invita
a gaudir dels espais verds
El grup
promou la
defensa de
l’ecologisme
al medi urbà

Gent de Pau celebra
el nacimiento de
Jacint Verdaguer
El Grup Veïnal d’Acció Cívica i
Cultural, Gent de Pau, organizó el pasado 23 de noviembre
en la Biblioteca Can Sumarro
una velada en conmemoració
del 150 aniversario del nacimiento de Mossèn Cinto Verdaguer. Durante el acto se recordaron parte de los textos más
importantes del literato catalàn.

Los bailaores de los
Rocieros de Carmona
cumplen diez años
El cuadro de baile de la Hermandad Rocieros de Carmona de
L’Hospitalet celebró su primera década de existencia el pasado 25 de noviembre con un
festival folclórico en los locales de la entidad en el Centro
Claveles. Durante la velada se
proyectó un vídeo que mostraba algunos de los momentos
más representativos de estos
últimos diez años.

ROSA SALGUERO

Undécimo aniversario
de la Asociación
Cultural Andaluza
ARXIU

Els grup ecologista ECOS L’Hospitalet convida el ciutadà a descobrir els espais verds de la ciutat i a
aprendre a gaudir-ne com a primer
pas per aconseguir una bona conducta ecològica a L’Hospitalet que
porti a la preservació del nostre
medi ambient. Aquest és el primer
punt del codi deontològic que l’entitat ecologista ha redactat i que va
acompanyat de deu ‘manaments
mediambientals’. El decàleg pretén educar el ciutadà i implicar-lo,
des de la seva vida quotidiana a la
ciutat, perquè participi en la preservació de l’espai públic i dels recursos naturals.
Segons ECOS, “la qualitat del
patrimoni natural del medi urbà”,
identifiquen ciutat i ciutadà. En
aquest sentit, apunten, s’ha de contribuir a preservar la xarxa verda

BREVES

L’entitat reivindica la preservació dels parcs i jardins per combatre la contaminació atmosfèrica
de parcs i jardins en l’entorn urbà
que a la vegada “ajuda a combatre
la contaminació atmosfèrica, la
reducció del soroll i l’equilibri tèrmic de L’Hospitalet”.
La síntesi del decàleg són els
‘deu manaments’: utilitzar els transports públics, classificar els residus,
estalviar aigua, reciclar vidre i paper, mantenir neta la ciutat, usar les

zones verdes, rebutjar els excessius embalatges, reduir els sorolls,
i difondre aquests consells per fer
una ciutat verda.

Convertir-se en punt de
referència a la ciutat
ECOS, creada fa dos anys i
amb 300 socis actualment, centra

la seva activitat en la formació i la
sensibilització dels ciutadans en
l’ecologisme urbà, amb una fita:
“convertir-se en l’entitat ecologista
de referència a la ciutat”, apunta el
seu president, Enric de Luca. Amb
aquesta pretensió ha organitzat en
els darrers dies unes jornades pràctiques a Coll de Pal i una visita als
Aiguamolls de l’Empordà.

La Asociación Cultural Andaluza de L’Hospitalet cumplió 11
años y, como de costumbre, los
celebró por todo lo alto con un
festival folclórico en el Centro
Cultural Claveles el pasado 11
de noviembre. Las actuaciones
de Venus de Silvia, Soniquete
y el cuadro de baile de la entidad encandilaron al numeroso
público que se concentró en el
local. Al acto asistió el alcalde,
Celestino Corbacho.

