16

/ 10 de març del 2003

SOCIETAT

ENTITATS

Un microbús solidari
destinat al Marroc
Per als programes de cooperació dels Treballadors públics
Seguint les normatives
municipals i europees que
estableixen un temps
màxim de servei per als
vehicles d’ús públic, el
microbús era a la cotxera.
Ara fa una tasca solidària

La Fundación Santa Eulàlia ampliará la próxima primavera sus instalaciones con un nuevo local en la calle Castelao, que visitó el
alcalde de la ciudad. En él ofrecerá servicios de estimulación geriátrica e información a las familias con personas mayores a su cargo.

IV Concurso Net
Reporter para
jóvenes periodistas
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Treballadors solidaris al costat del microbús

marca en les activitats solidàries
que es duen a terme des de fa
quatre anys a l’àrea mediterrània
i, especialment, al Marroc. En
aquest cas, ha destacat Cortés,
“és el resultat d’un on col·laboren
entitats, Ajuntament i empreses”.
El president dels Treballadors
públics solidaris, Joan Brosa, ha valorat positivament la col·laboració
que s’ha establert amb l’Ajuntament perquè “com que les àrees
d’actuació de l’Ajuntament i els Treballadors solidaris, són similars, la

col·laboració és molt fluïda”.
El projecte amb el Marroc
també ha comptat amb la participació de l’empresa Rosanbus,
propietària de l’autobús cedit, i
les concessionàries de les autopistes, que facilitaran al microbús
un recorregut lliure de peatges.
El vehicle anirà carregat amb
cinc equips informàtics, dos d’aquests estan destinats a una associació de dones dedicada a l’elaboració de cuscús, situada al nord del
Marroc. # EVA SERRANO

La Diputación de Barcelona
convoca este premio de periodismo digital para promover el uso de las tecnologías
de la información entre los
jóvenes. El plazo para presentar trabajos, de temática juvenil y con elementos multimedia, acaba el 29 de abril. En
l o s ce n tro s cu l tu ral e s d e
L’Hospitalet se organizan cursos de esta materia.

‘Aturem la Guerra’ se
sumará al referendo
internacional
La plataforma de L’Hospitalet
ha acordado sumarse al referendo internacional que
tendrá lugar el 29 de marzo
para que la población se pronuncie sobre la crisis de Irak.
Además, propone a la ciudadanía que se concentre a las
19h del día después del inicio del conflicto armado en la
plaza Lluís Companys como
protesta.

Mención europea para el programa ‘Contantes y
Sonantes’ de Ràdio L’Hospitalet
La IV edición del premio periodístico Mujeres en la Unión Europea
ha otorgado una mención especial al espacio Mujeres en la historia del programa Contantes y Sonantes que emite Ràdio L’Hospitalet en colaboración con el Programa Municipal de la Dona.
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El 26 de febrer va sortir amb destinació al Marroc un microbús de
titularitat municipal cedit per l’Ajuntament als Treballadors públics solidaris de L’Hospitalet i
que serà utilitzat per l’associació
marroquí Vida Millor. L’entitat,
ubicada a la ciutat de Kenitra,
tracta i educa infants amb disminucions psíquiques.
Les normatives municipals i
europees estableixen un màxim
de temps d’utilització per als vehicles d’ús públic, com poden ser
autobusos, microbusos o, fins i
tot, camions de recollida d’escombraries. Aquest és el cas del
microbús cedit que, amb una capacitat de vuit places, ja estava
retirat en una cotxera, però en
perfectes condicions.
El regidor de Cooperació i Solidaritat, Nicolás Cortés, ha explicat que aquesta iniciativa s’em-

Nuevas instalaciones para la Fundación Santa
Eulàlia dedicada a la ‘gent gran’

Unos 50 voluntarios de L’Hospitalet partieron la noche del 6 de marzo hacia Camariñas,
en la Costa da Morte gallega, para ayudar en
las tareas de
limpieza de
fuel. Ésta es
una de las zonas más contaminadas por el
vertido del petrolero Prestige que se hundió
frente a las costas gallegas el pasado noviem-
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bre. La mayor parte de los hospitalenses que
se han apuntado como voluntarios para el viaje organizado por el Consell de la Sostenibilitat de L’Hospitalet y el Área de Participación
Ciudadana son jóvenes. En este viaje les
acompañó el concejal de Medio Ambiente,
Ramón Luque y la concejala de Juventud, Encarnación López. Entre los días 26 y 29 de
marzo se ha convocado una segunda salida.

