17 de desembre del 2007
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RESPECTE AL MEDI NATURAL

Tens en compte
els preus a l’hora
de decidir el
menú de Nadal?

gabriel cazado

Com cada any per Nadal, en compliment de l’ordre de la Generalitat
per tal de protegir el medi natural, l’alcalde Celestino Corbacho fa
públic un ban per informar la ciutadania de les espècies forestals que
es poden fer servir com a guarniment nadalenc i d’aquelles que està
prohibit collir, vendre i comprar. Només es poden posar a la venda
arbres de Nadal amb identificació oficial individual o autorització de la
comunitat autònoma d’origen. La venda de grèvol no és permesa, així
com arrencar i tallar arbres, arbustos, molsa, etcètera, sense permís
especial. Un cop finalitzades les festes, l’Ajuntament instal·larà a
diverses zones de la ciutat punts de recollida d’arbres de Nadal
amb els quals es farà compost vegetal per a l’agricultura.

EDUCACIÓ

Trini Sánchez
assistent social

Un consum
responsable
també per Nadal

La veritat és que encara està per
decidir el menú d’aquests dies de
Nadal, no tinc res pensat. El que
tinc clar és que no em deixo portar ni per la pujada dels preus dels
aliments ni pels habituals menús
tradicionals que s’acostumen a fer
per aquestes dates nadalenques.
Així que improvisaré la compra i
els menús.

gabriel cazado

L’OMIC dóna una sèrie de consells
per tal de fer un consum responsable i no deixar-nos portar per l’eufòria compradora que ens envaeix en
aquestes dates nadalenques.
Cal planificar les compres per
evitar aglomeracions i presses d’última hora i comparar preus i qualitat.
Per això és necessari llegir les etiquetes, demanar catàlegs i factures.
Si es fa servir la targeta de crèdit, vi-.
gilar la despesa. Tenir cura del me-.
di ambient escollint productes amb
envasos amb volum reduït i que
es puguin reciclar o reutilitzar.   Triar
un arbre de Nadal que sigui d’una
plantació controlada i després de
les festes portar-lo a la deixalleria
per reciclar.
Si es compren joguines és important escollir-les d’acord a l’edat
i maduresa dels infants. És preferible comprar les que estiguin fetes
amb materials que tinguin menys
impacte ambiental, com ara fusta o
cartró, en contraposició a les fetes
amb material sintètic o de plàstic.
També és millor que les piles siguin
recarregables.
Cal recordar que tots els establiments estan obligats a disposar de
fulls de reclamació o denúncia.

La biblioteca de la Bòbila és una de les que té aula d’estudi

Les aules d’estudi obren al CC Barradas i
a les biblioteques la Bòbila i Josep Janés
Els estudiants que hagin de preparar exàmens o necessitin un lloc tranquil per estudiar o fer els treballs
poden utilitzar les aules d’estudi, que obriran les
portes en horari ampliat el pròxim 27 de desembre
i fins al 17 de febrer. Les aules d’estudi ofereixen
un ambient adequat on poder concentrar-se sense
dificultats. Els estudiants que ho desitgin podran
portar els seus llibres i apunts als tres espais de la
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ciutat que modifiquen els seus horaris per oferir 260
places d’estudi. Al barri del Centre el CC Barradas
(rambla de Just Oliveras, 56), obre de 10 del matí a
12 de la nit; A Pubilla Cases, la Biblioteca la Bòbila
(plaça de la Bòbila, 1) obre de 10 del matí a una de
la matinada, i, a Collblanc-la Torrassa, a Biblioteca
Josep Janés (carrer del Doctor Martí Julià, 33), obre
de 10 del matí a 10 de la nit.
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Sí que tenim en compte els preus
a l’hora d’anar a comprar el menjar
de Nadal perquè és cert que hi ha
hagut una pujada de preus i tot
està molt car. Probablement farem
carn i peix durant aquestes festes,
encara que el més important és
trobar alguna cosa que s’ajusti a la
nostra butxaca, agradi a tothom i
no porti gaire feina a la cuina.

Vanessa Sánchez
restauradora

No tinc gaire en compte ni els
preus ni els menús tradicionals.
Aquest any, però, ve un amic filipí  
que és cuiner i farem una combinació de menús de Nadal amb varietats gastronòmiques d’altres paï-.
sos. D’una banda, els plats tradicionals d’aquí de tota la vida, i d’altra
banda, el menú nadalenc filipí a
còpia d’arròs i peix.

