la ciutat
Calendari

DIARI DE L’HOSPITALET 26 de maig del 2014

Diversitat. Vídeo escolar contra els tòpics sobre la immigració i els joves

Comerç obert el
24 de setembre i
el 14 de desembre

La Generalitat
accepta pagar el
control de mosquits
La Generalitat ha informat el Consell
Comarcal del Baix Llobregat que
destinarà una partida de 400.000
euros per al Servei de Control de
Mosquits de l’ens comarcal que també actua a L’H. El Ple municipal de la
nostra ciutat va aprovar a l’abril una
moció reclamant que la Generalitat
no retirés la partida econòmica que
destina cada any per controlar els
insectes a l’estiu al voltant de la llera
del riu Llobregat, el 50% del cost total del servei. y

Breves
L’Hospitalet abre
el primer Espacio
de apoyo al duelo
El grupo funerario Mémora ha
abierto este servicio en la plaza
del Ayuntamiento, como punto
de encuentro de profesionales,
cuidadores, entidades y familiares. Cuenta con una trabajadora
social, un asesor comercial y una
gestoría de desarrollo para relaciones con las entidades. y

L’Ajuntament, després de mantenir
di
verses reunions amb les associacions de comerciants de la ciutat,
ha fixat el 24 de setembre i el 14 de
desembre com els dos festius que
poden obrir els comerços de la ciutat per decisió del municipi, segons
la Llei d’horaris comercials de Catalunya. Aquests dos dies se sumen
als vuit festius que marca la Generalitat per obrir comerços: 5 i 12 de
gener; 6 de juliol; 12 d’octubre; 1 de
novembre, i 6, 8 i 21 de desembre. y

Salut pública

9

AEBALL debate sobre
la racionalización de
horarios laborales
Júlia Saperas, del Mercè Rodoreda, i Helena Bueno, del Tecla Sala, van recollir el premi en nom del Consell

Premi del CAC per al
Consell de Nois i Noies
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha lliurat el Premi per a
la Diversitat en l’Audiovisual al Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet
per un vídeo realitzat el curs 20122013 sota el títol Desmunta tòpics.
El vídeo premiat està format per
tres audiovisuals de la mateixa temàtica que se centren a desmentir
els rumors incerts que afirmen, per

exemple, que els comerços regits
per persones immigrants reben
ajudes i no paguen impostos o que
els joves no estudien ni treballen.
Aquests vídeos s’emeten per la
Televisió de L’H i estan disponibles
al portal dels mitjans L’Hdigital, que
compta amb una secció especialment dedicada a temes educatius.
El guardó es va lliurar a la Uni-

versitat Blanquerna i el van recollir
membres del Consell, l’alcaldessa
Núria Marín i el tinent d’alcalde d’E
ducació, Lluís Esteve. y
Vídeo premiat
‘Desmunta tòpics’
Escaneja el codi i mira
el vídeo del Consell de
Nois i Noies a L’Hdigital

La asociación empresarial de L’H
y el Baix Llobregat organizó una
jornada sobre la necesidad de
un cambio cultural que permita la
conciliación de la vida personal
y laboral de los trabajadores, en
lugar del sistema presencial en el
puesto de trabajo. y

L’H Espai de debat
dedicado a la pobreza
y la exclusión social
El debate se inscribe en el ciclo
que la entidad dedica a los derechos humanos. Participaron Cruz
Roja, Càritas y la Fundació Arrels,
que alertaron sobre la situación
de exclusión de muchas familias
catalanas y sobre los problemas
de la alimentación infantil. y

