serveis

23 de juliol del 2007

COM EVITAR LES PLAGUES DE L’ESTIU

Per evitar la proliferació de mosquits convé:
• Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que
puguin acumular aigua.
• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera
espessa els safareigs, basses petites i els barrils d’aigua.
Evitar
acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de
•
desguassos.
• Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui
acumular aigua.
Per evitar que els mosquits entrin als edificis cal:
• Instal·lar teles mosquiteres.
• Tapar les esquerdes i els forats de les parets i els sostres,

protegir les juntures de les
portes i finestres i vigilar
que tanquin bé.
• Col·locar dobles portes a
les plantes baixes d’àrees
obertes on pot haver
presència de rosegadors.
• Cobrir els forats de
ventilació amb tela
mosquitera.
Pel que fa al
control de les pla
gues i evitar la
proliferació d’escarabats, rates i insectes:
• Extremar la neteja a la llar, especialment en aquelles zones on
es manipulin o emmagatzemin aliments.
Tenir
cura dels animals de companyia, tenir-los nets i
•
donar-los les racions indicades de pinso, per evitar que les
restes de matèria orgànica que quedin en el plat puguin
actuar com a reclam per a rosegadors, insectes i altres tipus
d’animals.
• Canviar a diari l’aigua de les mascotes.
• Barrar el pas als animals i disminuir els factors que els
estimulen a viure i reproduir-se.
Efectuar
les tasques de manteniment periòdic necessari a tots
•
els elements comunitaris (registres, comptadors d’aigua, forats
d’ascensors, sòtans, esquerdes...).
• Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on
hi hagi escalfor.
• Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament.
• En cas que la plaga ja hi sigui, contractar una empresa
especialitzada per tal d’eliminar-la.

TALLS A LA LÍNIA 1 DEL METRO PER LES OBRES DE L’AVE

Interrupció del servei entre Santa Eulàlia i Plaça de Sants
La circulació de trens entre les estacions Santa Eu
làlia i Plaça de Sants està interrompuda fins al 3
d’agost en horari nocturn (de 22h fins al final del
servei), excepte els dissabtes. Les nits de diumenge
a divendres, un bus especial amb freqüències similars al metro cobrirà el recorregut entre les estacions
de Santa Eulàlia i Espanya. En una segona fase, del 4
d’agost al 3 de setembre, el tall d’aquest mateix tram
serà efectiu durant tot el dia. La interrupció total del
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ENQUESTA

Consells per evitar la picadura del mosquit tigre
L’augment de les
temperatures fa que
s’incrementin les colònies
de mosquits, altres insectes
i petits animals, com
escarabats o rates, que
poden formar plagues. Els
mosquits i, especialment, el
mosquit tigre són els més
molestos. Amb una mica
de cura podem evitar la
seva proliferació.
L’Ajuntament està fent
una campanya informativa
que consisteix a bustiar un folletó amb consells pràctics. En una
segona fase, uns agents cívics fan un porta a porta per explicar
d’una manera més pràctica què cal fer per evitar les plagues. Els
ous i les larves dels mosquits viuen en petites masses d’aigua
estancada, en àrees exteriors.

/

servei és a conseqüència de les obres de cobriment
de vies i per la construcció de la nova estació de
Mercat Nou.
Les persones que facin el recorregut en direcció
Hospital de Bellvitge han de baixar a Espanya per
agafar el bus especial fins a Santa Eulàlia i enllaçar
de nou amb la L1. El tren continuarà només fins a
les estacions d’Hostafrancs i Plaça de Sants, on es
podrà enllaçar amb la Línia 5.
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Què li sembla
que es faci
una pel·lícula a
la nostra ciutat?

Andrea Suaza

auxiliar administrativa

Crec que aquesta pel·lícula pot
donar una bona imatge a la ciutat. He vist algun reportatge per
la televisió i crec que l’argument
és molt interessant i que s’hauria
de tractar més a fons el tema de
l’assetjament escolar, perquè és
un tema molt delicat que afecta
els joves. Espero que la pel·lícula
aporti alguna cosa positiva.

Eva Hidalgo
estudiant

Em fa il·lusió i em sembla molt
bé que es gravi una pel·lícula a
la meva ciutat. No en conec gaire
bé l’argument però n’he sentit a
parlar i sé que es titula Cobardes.
A més a més, L’Hospitalet és una
ciutat que està en ple creixement
i d’aquesta manera encara ens coneixeran millor fora de les nostres
fronteres.

David Rubira
productor d’espectacles

És molt positiu que es faci aquesta pel·lícula a la nostra ciutat i
considero que José Corbacho i tot
el seu equip es mereixen tots els
èxits perquè fan molt per donar a
conèixer la ciutat. Em va agradar
molt Tapas, la seva primera pel·
lícula, i no dubto que aquesta que
estan rodant ara tindrà una gran
acceptació per part del públic.

