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Sistema d’Emergències Mèdiques

ENQUESTA

Et planteges
estudiar un ofici
com a alternativa
a Ia Universitat?

El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat de la
consellera de Salut, Marina Geli, i de la primera tinenta d’alcalde de
l’Ajuntament, Núria Marín, ha visitat les noves instal·lacions del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) ubicat a L’Hospitalet. A la visita els va
acompanyar el president d’aquest servei, Jaume Montfort. El SEM és
una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut que gestiona
el servei de resposta d’emergències mèdiques i urgències extrahospitalàries de Catalunya, mitjançant el telèfon 061. Fins ara, aquest
servei tenia diversos centres d’activitat i a partir de la unificació en un
mateix edifici s’ha constituït una sola central de coordinació on s’integra
també la central del servei Sanitat Respon. A partir d’ara, el 061 serà
per atendre totes les urgències mèdiques, mentre que per a temes
informatius o de menor transcendència, s’ha de trucar a Sanitat Respon,
al número 902 111 444, les 24 hores del dia.

gabriel cazado

Nova seu del 061

Erika Roces

estudiant de 3r d’ESO

La veritat és que encara no ho
sé. Tinc dues intencions: o bé estudiaré Batxillerat o bé faré un
cicle formatiu de Jardí d’Infància.
M’agraden molt els nens i a més
el tipus d’estudis és més curt i no
s’ha d’estudiar tant, és més pràctic
que teòric. Una altra qüestió és
què em permetrà entrar a treballar abans i guanyar diners.

L’alcalde, amb les altres personalitats, entre les
vies de l’estació de Valladolid

Corbacho participa en
un fòrum sobre ciutats
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha participat a Valla
dolid en un fòrum sobre la transformació de les ciutats. Al fòrum
han participat també l’alcaldessa de Gijón, Paz Fernández; el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i alcalde
de Palència, Heliodoro Gallego; el secretari de la Federació del
Transport de la UGT de Castella i Lleó, Felipe de Diego, i Soraya
Rodríguez, candidata del PSOE a l’alcaldia de Valladolid.

Ajuntament...........................................................................................F93 402 94 00 Fwww.l-h.cat
Bombers..............................................................................................................................F03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies...................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................. F93 298 18 70 Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA......................................... F93 261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas..............................................................................................F 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala........................................ F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ....................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats.............................................................................. F93 337 31 88
Dipòsit de vehicles.......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal......................................................................................... F93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu...................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa................................................................................ F93 447 03 60
Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes............................... F93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Guàrdia Urbana................................................................................................................F93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

Recollida de
mobles
93 338 07 45

gabriel cazado

foto cedida pel gabinet de premsa

MUNICIPIS

Byron García
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L’Associació d’Amics del Camí de Santiago ha organitzat una
trobada d’associacions i ajuntaments de l’Ebre i la Mediterrània per reivindicar l’itinerari del Camí de Santiago que passa
per Catalunya, Aragó, la Rioja
i Navarra. Una recepció al CC
Collblanc-la Torrassa i una
missa a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats,
van servir per donar la benvinguda als assistents que també
van participar en una jornada de treball, van visitar el Museu
de L’Hospitalet i van fer una caminada de 8 quilòmetres.

Vist a L’H
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Sí, ho tinc clar. Vull aprendre mecànica de cotxes perquè m’agraden molt els cotxes i la seva mec ànica i crec que ho puc fer bé.
A més em servirà per trobar feina abans. Probablement ho es
tudiaré a l’IES Llobregat encara
que també aniré a informar-me
a Promoció Econòmica que, a
més, t’ajuden a buscar feina.

Eva María Langa
estudiant de 4t d’ESO

Sí, vull fer un cicle formatiu d’auxiliar d’infermeria perquè no
vull estudiar tant de temps com
requereix una carrera universitària. Encara no sé on ho estudiaré,
però no em plantejo cap altra
cosa perquè m’agradaria molt
treballar d’auxiliar d’infermera.
És una professió que crec que va
amb el meu caràcter.

