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Cooperació amb pobles
nòmades de l’Àsia central
L’Ajuntament i la Universitat
de Barcelona han signat un
conveni de col·laboració per finançar programes de formació,
d’educació i de salut en poblacions nòmades de l’Àsia central.
Segons l’acord, L’H aportarà el
2008 11.000 euros per cooperar en la tasca solidària que
coordina en aquest punt del
planeta l’Observatori del Tibet
i Àsia Central (OTAC), vinculat
a la UB.
L’alcaldessa Núria Marín, en
el moment de la signatura del
conveni, va recordar que l’A
juntament coopera amb l’OTAC
des del 2005. “La nostra col·labo
ració ve de lluny, perquè és necessari ajudar al desenvolupament d’un
poble que té moltes mancances en
temes bàsics com la salut, la formació i l’educació”, va dir.
L’Observatori del Tibet coopera
sobre una zona de 20.000 habitants
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Es dissol
la Comissió
Municipal per
al Seguiment
de la Sequera
Davant la recuperació dels ni-

m
vells dels embassaments catae
lans i un cop la Generalitat ha
d
aixecat part de les restriccions
i

d’aigua, l’Ajuntament ha decidit
dissoldre la Comissió Municipal
a
per a la Gestió i el Seguiment
m
de la Sequera. Aquest òrgan,
b
creat l’abril passat i integrat per
i
quatre àrees municipals, ha
e
coordinat les accions que ha
n
emprès l’Ajuntament en relació
t
amb el consum de l’aigua.
Malgrat la superació de la
sequera, l’Ajuntament informa que
es manté el rec de parcs i jardins
amb aigües procedents del freàtic
i el criteri de plantar en espais públics vegetació d’escassa necessitat
hídrica. Sobre les fonts ornamentals,
s’ha decidit realitzar un estudi per
determinar quines es poden eliminar. Aquelles que es mantinguin
seran les més emblemàtiques i es
dotaran de circuits tancats d’aigües
freàtiques.
D’altra banda, l’Àrea de Medi
����������
Ambient i l’entitat Ecologistes en Acció
han presentat a Sanfeliu i al Gornal
la campanya L’Hospitalet estalvia
aigua. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es presenta barri a barri, és
sensibilitzar el veïnat sobre la necessitat d’utilitzar l’aigua d’una manera més racional, de fomentar l’es
talvi i de reduir el consum mitjà de
les llars hospitalenques. El registre
actual és de 97,7 litres persona/dia.
# redacció
Guia de l’aigua:
www.l-h.cat/mediambient

que viuen en unes condicions extremes, a una alçada d’entre 4.500 i
5.500 metres, amb temperatures
a l’hivern de 40 graus sota zero i
a més de 1.500 quilòmetres de la
ciutat de Lasha, la capital del Tibet. Un lloc del tot inhòspit, amb
hospitals a més de 300 quilòmetres
de distància i amb grans dificultats
per accedir tant als seveis sanitaris
com a l’educació.
Sota aquest panorama, hi ha una
taxa molt important d’analfabetisme,
una elevada mortalitat infantil i unes
inexistents condicions sanitàries,
agreujades per l’estil de vida nòma-

da d’aquestes comunitats de l’Àsia
central que viuen exclusivament de
la ramaderia.
Gràcies a la cooperació internacional es vol formar les poblacions
nòmades en els mínims coneixements sanitaris i d’higiene, i també
actuar sobre els seus problemes socioeconòmics. El rector en funcions
de la UB, Josep Samitier, va valorar
la implicació d’ajuntaments com el
de L’H en aquesta tasca i va destacar com a “fonamental” els programes de formació per aconseguir un
desenvolupament digne d’aquests
pobles nòmades. # redacció
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Enguany l’Ajuntament aporta 11.000 euros per als programes de la UB

Tenda nòmada tibetana i ramats de cabres al llac Dangra

