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Confia que l’alto
el foc d’ETA sigui
l’inici de la pau
al País Basc?

Campanya per
prevenir el
càncer de còlon

teleoperadora

El grup d’hospitalencs que ha visitat recentment les Illes Medes

Va adreçada als hospitalencs d’entre 50 i 69 anys d’edat i està impulsada per l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Aquest programa de
prevenció es va iniciar l’any 2000 i
des de llavors 18.400 persones
s’han realitzat la prova de detecció
de sang oculta en femta, confirmant-se diagnòstic de càncer en 34
casos. En els pròxims mesos, l’ICO,
a través d’una carta, convidarà totes les persones d’aquestes edats a
sotmetre’s a la prova gratuïtament
i des de casa seva. Aquesta malaltia és la segona causa de mort per
càncer.

Nou programa de visites guiades
als parcs naturals de Catalunya
Les Illes Medes i el Montgrí han estat els primers
destins d’una nova edició del programa de visites
guiades a parcs i paratges naturals de Catalunya,
impulsat per l’Àrea Municipal de Medi Ambient i
Sostenibilitat, amb col·laboració de Generalitat i Diputació. En el moment de tancar aquest número,
era prevista una excursió a Sant Llorenç de Munt i
l’Obac. La resta de sortides programades són: el 6

‘Viu L’Hospitalet’
celebra el seu
primer aniversari

Peces de museu circulen novament per L’H

GABRIEL CAZADO

Una nova edició del ja clàssic Ral·li
Barcelona-Sitges ha tornat a travessar la nostra ciutat. En aquesta ocasió han participat un centenar de
vehicles d’època. Els de fabricació
més moderna dataven d’abans de
1924, mentre que prop de la meitat havien estat fabricats abans de
1914, tres d’ells, fins i tot, en el segle XIX. Cal destacar que és condició d’aquest certamen que els conductors participin amb vestits que
corresponguin a l’època dels seus
vehicles. L’esdeveniment l’organitza
Foment del Turisme de Sitges.
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Bombers ...........................................................................................................................  03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies ...........................................................................  93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ..........................  93 298 18 70  www.l-h.es/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA ..............................  93 261 52 00  www.lafarga.com
Centre Cultural Barradas ........................................................................................  93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala ...............................  93 338 57 71  www.l-h.es/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ..................................................................  93 413 13 00
Deixalleries mòbils ......................................................................................................  93 338 07 45
Dipòsit de vehicles .....................................................................................................  93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal ..................................................................................  93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu .........................................................  93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa ........................................................................  93 447 03 60
Districte de Pubilla Casas-Can Serra i la Florida-les Planes ....................  93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H ............................................................  93 298 85 80
Guàrdia Urbana ............................................................................................................  93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

de maig, al delta de l’Ebre; el 15 de setembre, al
Parc Agrari del Baix Llobregat; el 7 d’octubre, al delta del Llobregat; el 4 de novembre, al parc del
Montseny, i el 2 de desembre, al de Collserola.
També s’està organitzant una estada de dos dies a
Aigüestortes, amb data per determinar. Apunteuvos a través del telèfon 93 402 99 25. Les places
són limitades. Més informació: www.l-h.es/a21.

Crec que hem de tenir molta cautela. No ens ho hem de creure tot.
Ara toca als polítics fer el seu paper i negociar. Penso que no ho
han fet abans perquè han prevalgut més els seus interessos partidistes. I les víctimes s’haurien de
mantenir al marge, encara que entendria que no volguessin cap beneplàcit per als presos.

47è RAL·LI BARCELONA-SITGES

FELICITATS!

La revista cultural convida tots els
seus lectors, anunciants i col·laboradors el 6 d’abril al Barradas a les
20h per celebrar el primer any de
publicació. L’acte tindrà un caire
festiu i comptarà amb la participació d’entitats locals i grups de teatre i música, entre ells la companyia
teatral Corporación Antiestética. A
més, amb motiu de l’aniversari, Viu
L’Hospitalet publica una edició especial amb 54 pàgines.

Cecília Vega

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Informació al contribuent ........................................................................................  900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica ................................................................................  93 402 41 51
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Oficina municipal d’Habitatge ...............................................................................  93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil .... 93 260 24 94  www.espai-jove.net
Planificació familiar .....................................................................................................  93 260 00 34
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Tanatori .............................................................................................................................  93 263 02 02
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Urgències sanitàries .........................................................................................................................  061
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Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Metge de
capçalera
902 111 444

Informació
municipal
93 402 94 94

Iara Sánchez
estudiant de secundària

Sí, jo hi tinc força confiança. Penso que ETA aquest cop complirà
amb l’alto el foc i es podrà negociar la pau. Fins ara no m’ha
agradat l’actitud del Partit Popular que ha afavorit el conflicte.
Ara bé, malgrat la negociació,
penso que els assassins han de
complir íntegrament amb les seves condemnes.

Roberto C. Pérez
marí mercant a l’atur

Espero equivocar-me, però com
que podria ser que hi hagués alguna estratègia al darrere, cal
anar amb prudència. Conec bé
la situació a Euskadi, on he viscut quatre anys. Allà les persones no viuen en llibertat i, de
política, no se’n pot ni parlar.
Desitjo que aquest procés els
porti la pau i la llibertat.

