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3 d’abril del 2006

Programa de
“La Caixa” contra
la violència

El dispositivo
policial de
Famadas ha
hecho 1.700
intervenciones

Arriba a L’H una exposició itinerant

El dispositivo policial especial
que se ha montado para actuar
en los alrededores de la calle
Famadas, en el barrio del Centre, ha realizado 1.700 intervenciones desde el 27 de enero por actos incívicos producidos los fines de semana. De
estas actuaciones, cerca de 500
corresponden a pruebas de alcoholemia y 485 son por infraccciones de la Ordenanza del Civismo.
El operativo está integrado por
agentes de la Guardia Urbana de
L’Hospitalet y de Cornellà y por
Mossos de Esquadra y Policia Nacional. Según el teniente de alcalde
de Seguridad Ciudadana, Clemente
Murillo, tiene como objetivo hacer
compatible el ocio de los jóvenes
con el descanso de los vecinos y
con el cumplimiento de las normas
cívicas. Paralelamente, funciona un
dispositivo especial de limpieza los
sábados y domingos por la mañana.
Mientras tanto, vecinos de L’H
que habitan en las calles fronterizas
y el grupo municipal de CiU insisten en denunciar las muestras de
incivismo que se producen durante
las madrugadas de los viernes y sábados y, por ello, solicitan el traslado de esos locales. El Ayuntamiento, que mantiene abiertos los contactos con entidades y vecindario,
está ultimando un convenio con
Cornellà que agilizará las actuaciones en estos espacios fronterizos,
tanto en materia urbanística como
en seguridad y civismo. # R .
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cia quan es generen les futures
conductes violentes. Així ho explica
el psiquiatra Luis Rojas Marcos:
“Les llavors de la violència es llauren en els primers anys de la vida,
es desenvolupen durant la infància
i comencen a manifestar-se i donar
els seus fruits en l’adolescència”.
L’envelat és obert a la plaça de
Lluís Companys de 9.30 a 14h i de
15.30 a 21h. Les primeres hores
del matí són dedicades als grups
escolars que la visitin i que aniran
acompanyats d’un guia. Les escoles
hauran de demanar cita prèvia.
# REDACCIÓ

L’envelat on s’instal·la l’exposició itinerant

L’Hospital de Bellvitge compta
amb una nova unitat per estudiar els problemes respiratoris

VIST A L’H

del son i permetrà atendre
més de 500 pacients anualment. El servei es dedica al
diagnòstic i tractament de les
patologies respiratòries relacionades amb el son, la més
freqüent de les quals és la síndrome d’apnees obstructives,
que afecta entre un 1 i un 4%
de la població adulta. La consellera de Salut, Marina Geli,
va visitar les instal·lacions.

GABRIEL CAZADO

L’obra social “La Caixa” ha endegat un programa de prevenció, sensibilització i informació
sobre els maltractaments que
ara arriba a L’Hospitalet.
Violència: Tolerància Zero
és integrat per una exposició,
tallers escolars per treballar a
les aules, materials psicosocials
i una publicació escrita pels
doctors Luis Rojas Marcos i Inés Alberdi per sensibilitzar la societat davant la xacra del maltractament.
L’envelat amb l’exposició està
instal·lat fins al 15 d’abril a la plaça
de Lluís Companys. La mostra
consta d’un àmbit introductori i cinc
espais modulars en els quals s’identifica i es defineix el problema,
es fa una anàlisi i un diagnòstic i es
proposen vies per fomentar la prevenció.
Els drets humans, la violència
en situacions quotidianes, la violència a les aules, les possibilitats d’actuació davant el problema i la informació centren el recorregut pels
mòduls que conformen l’exposició.
Aquest programa de prevenció
de la violència compta amb una línia de tallers pedagògics on alumnes i professors podran analitzar la
problemàtica de la violència amb
l’objectiu de prevenir l’aparició de
conductes de maltractaments entre
els més joves des de perspectives
pluridisciplinàries.
És precisament durant la infàn-
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