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Pensions i noves
tecnologies
centren Fira Gran

L’Hospitalet figurará
en la versión española
del juego del Monopoly
La ciudad ha sido uno de los
22 municipios escogidos para
conformar el tablero del próximo
Monopoly España, uno de los
juegos de mesa más populares
del mundo. La elección de las
ciudades se ha hecho a través de
un concurso abierto en la web de
Monopoly en el que L’Hospitalet
ha quedado en duodécima posición. El juego saldrá a la venta en
septiembre.

L’onzena edició d’aquest saló tindrà lloc a
La Farga del 6 al 10 de maig

Més informació:
www.firagran.com

El Consell de la Salut
alerta sobre el mal
uso del teléfono móvil
gabriel cazado

rents institucions, entitats, universitats, empreses, sindicats, col·le
gis professionals i fundacions que
tenen com a objectiu millorar la
qualitat de vida de la gent gran de
Catalunya.
L’entrada al saló és gratuïta i l’horari és de 10h a 20h, cada dia. # r .

Una de les activitats esportives de Fira Gran

El Dia Internacional per a
la prevenció del càncer de
colon i recte, que es va com-

Vist a L’H

gabriel cazado

La situació actual i futura de les
pensions així com l’aportació
de les noves tecnologies a la
qualitat de vida de les persones de més edat centraran els
debats i l’oferta expositiva de
l’onzena edició de Fira Gran, el
saló temàtic que tindrà lloc a La
Farga del 6 al 10 de maig.
Els organitzadors preveuen
rebre més de 200.000 persones
que podran participar en algunes de
les 450 activitats gratuïtes que organitzaran més de 150 associacions
de gent gran procedents de més
de 85 municipis de Catalunya. Les
activitats van de l’esport a Internet,
passant per la música, manualitats,
conferències, tallers, recitals de poesia i tai-txí, entre moltes altres.
El visitant també podrà informar-se dels productes, serveis i tecnologies que les persones de més
edat tenen al seu abast per millorar
la seva qualitat de vida i per solucionar les seves necessitats específiques, de caràcter físic, social, d’oci
o cultural.
Com a novetats, Fira Gran acollirà el Primer Festival de Corals de
Persones Grans de Catalunya i diverses àrees dedicades a la pràctica
de l’esport per millorar la salut de
les persones grans.
El certamen compta amb el recolzament de la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de L’Hospi
talet i de Barcelona, a més de dife-
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memorar el 31 de març, es va
centrar a L’H en la divulgació
per part de l’Institut Català
d’Oncologia de la importància d’un diagnòstic precoç
com a millor eina per combatre la malaltia. En un estand,
que es van instal·lar a Just
Oliveras, professionals de
l’ICO van informar els ciutadans –entre ells, l’alcaldessa
Núria Marín– sobre aspectes
preventius, com ara que prop
del 80% dels càncers colorectals estan relacionats amb la
dieta i els hàbits, i s’evitarien
portant una vida saludable.

Con la distribución de folletos
informativos, el Consell Municipal de la Salut alerta sobre las
radiaciones electromagnéticas
que recibimos a través del teléfono. Para evitarlas propone no
llevar el teléfono en contacto
con el cuerpo, no usarlo en zonas de poca cobertura ni tampoco conduciendo, además de
evitar un uso excesivo, especial
mente en niños y jóvenes.

El Trambaix cumple 5
años y es el transporte
público mejor valorado
Con motivo de su quinto aniversario, el tranvía metropolitano,
que agrupa las líneas Trambaix
y Trambesòs, ha hecho balance
del servicio que presta a lo largo
de 30 kilómetros para mejorar la
conexión de 8 municipios, entre
ellos L’Hospitalet. El tranvía resulta uno de los transportes públicos mejor valorados. La parada de Can Rigal es la cuarta en
número de viajeros.

