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ENQUESTA

Nova guia ‘Assaborint L’Hospitalet’

Què reivindiques
l’1 de maig quan
se celebra el Dia
del Treball ?

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha presentat la segona edició
de la guia gastronòmica Assaborint L’Hospitalet. La nova guia inclou la revisió i actualització de
tots els bars i restaurants recomanats, amb la incorporació d’una desena de nous establiments
seleccionats per la seva qualitat i el seu encant. Aquesta reedició té un nou disseny, més atractiu
i pràctic, i es presenta en català, castellà i anglès. El llibre ha estat presentat per l’alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho, i pel periodista i gastrònom Jordi Estadella, que ha col·laborat
activament en la seva confecció i ha visitat cadascun dels establiments.
FITXA: Edita: Ajuntament de L’Hospitalet; presentació: Alfons Bonals, tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica; pàgines: 91

SALUT

DESCOMPTES EN ELS TRANSPORTS

Miquel Patón
jubilat

Més contractes indefinits i menys
de temporals, i una altra cosa
molt més important: que es co
bri la jubilació pels anys de cotització, perquè jo he cotitzat 47
anys, però la meva empresa va
tancar i em vaig haver de jubilar
als 61 anys. Ara només cobro el
72% del que em tocaria i això no
em sembla just.

Targeta Rosa
Metropolitana

Carnet rosa per
als majors de 60 anys
Ja ha entrat en vigor el conveni entre l’Ajuntament i l’Entitat Metropolitana
del Transport (EMT) pel qual s’amplia l’ús del Carnet Rosa Metropolità a les
persones de L’H de 60 i 61 anys, ambdós inclosos. Fins ara només gaudien
d’aquesta tarja els majors de 62 anys. Aquest carnet permet al titular utilitzar
els serveis de transport públic col·lectiu de TMB (Transports Metropolitans
de Barcelona) de manera gratuïta i sense limitació de viatges ni d’horari o
amb un preu reduït. Els
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sol·licitants del carnet han de tenir uns ingressos
econòmics per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes...) inferiors a
l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Les persones amb
ingressos superiors també poden sol·licitar la targeta però aquesta els suposa un descompte del 50%. Les peticions de les targetes cal fer-les a les
regidories de districte. L’Ajuntament assumirà el cost derivat de la gestió del
Carnet Rosa i la compensació econòmica a les empreses de transport. A
L’Hospitalet hi ha 6.800 ciutadans que tenen 60 i 61 anys.
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Telèfon únic de
la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Servei d’informació
destinat als cuidadors
La Creu Roja ha posat en marxa un servei per assessorar per telèfon
i Internet les persones que tenen cura d’altres, bé malalts o perso
nes grans. Funciona les 24 hores del dia els 365 dies l’any, atès pels
operadors del servei de telealarmes. Es tracta de facilitar tot un se
guit d’informacions als cuidadors que tenen al seu càrrec altres persones en situació de dependència.
Les persones que atenen les trucades ofereixen informació i
orientació sobre els recursos que tenen a l’abast com ara ajuda domiciliària, centres de dia o residències, i també consells sobre com
atendre les persones dependents pel que fa a qüestions com l’alimentació o la higiene. També donen suport emocional en situació
de crisi. El número de telèfon és el 901 511 512, també es pot consultar per correu electrònic: consultagentgran@creuroja.org.
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Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Control de
mosquits
controlmosquits@l-h.cat

Pilar Álvarez
administrativa

Que s’apliqui ja la Llei d’igualtat,
perquè tinc un nen prematur que
necessita atenció constant i he
hagut de plegar de la feina. Així
que demanaria més ajuts socials
i que totes les empreses tinguin
guarderies també per a casos com
el meu. El que és cert és que quan
tens fills, l’empresa ja no et mira
de la mateixa manera.

José Luis Muñoz
metal·lúrgic

Que hi hagi més seguretat per
evitar els accidents laborals i que
s’eliminin els contractes precaris.
També que s’equiparin els sous
dels treballadors i els increments
no es facin per percentatge sinó
linials. S’ha d’evitar el tancament
d’empreses que malgrat no tenir
pèrdues se’n van a països on la
mà d’obra és més barata.

