la ciutat

13 de maig del 2008

La Fundació Idea obre dos
centres d’atenció a L’H
La Fundació Idea gestiona a
L’Hospitalet dos centres residen
cials d’acció educativa (CRAE)
ubicats al carrer de Justa Goicoechea, són Coda 2 i Petit Co
da. Aquests centres són espais
on s’ofereix a l’infant un recurs
alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus
dificultats per cobrir les seves
necessitats bàsiques.
El centre Coda 2, que va entrar
en funcionament el 2005 a Bar
celona i que aquest curs s’ha traslladat a L’H, ofereix 36 places per a
noies de 12 a 18 anys. El Petit Coda
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La Agencia Tributaria
abre una oficina para la
Renta en la calle del Bruc
La oficina especial para efectuar la declaración de la Renta, se ha abierto en
la calle del Bruc en lugar de en La Farga como en ediciones anteriores. Se
puede pedir cita previa al telèfono
902 22 33 44. No obstante, la Agencia Tributaria quiere potenciar este
año la declaración del IRPF a través
de Internet mediante la confirmación
o rectificación de los borradores.

Los autobuses Mohn del
Baix Llobregat que pasan
por L’H hacen huelga
Los conduc tores de autobuses
Mohn realizan huelgas parciales
este mes de mayo. Los conductores
han denunciado que no se cumple
la normativa ni el Estatuto de los Tra
bajadores que fijan un intervalo mínimo de 12 horas entre una jornada
laboral y la siguiente y un descanso
semanal mínimo de 36 horas sin
interrupción.

El servicio Compra-Servei
de Santa Eulàlia
se presenta en Málaga
El teniente de alcalde del Área de
Promoción Económica, Alfons Bonals, ha presentado en el I Fórum
del Comercio Urbano de Málaga la
iniciativa del servicio Compra-Servei
del Mercado de Santa Eulàlia. En
el Fórum se mostraron propuestas relacionadas con el desarrollo
comercial en centros urbanos y se
intercambiaron ideas.

El Saló de la Gent Gran
reconoce la labor
de Pasqual Maragall
En el marco del Saló de la Gent
Gran de Catalunya, que se ha celebrado en La Farga entre los días 7
y 11 de mayo, ha sido reconocido
el trabajo llevado a cabo por el ex
presidente de la Generalitat Pasqual
Maragall en su tarea de sensibilizar a la ciudadanía sobre la enfermedad del Alzheimer.

disposa de 30 places per a infants
de 0 a 12 anys.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila,
van assistir a la inauguració i van
destacar la importància d’aquests
dos centres per aconseguir la integració dels infants i dels adolescents
amb problemes.
La Fundació Idea també treballa
fora de les nostres fronteres i és responsable d’un programa d’atenció a
nens del carrer de Moçambic. Per
donar a conèixer l’activitat que desenvolupa en aquest país africà, la

fundació exposa a Coda 2 una mostra de fotografies i altres materials
que s’han portat de Moçambic.
La Fundació actua a les tres ciutats més poblades d’aquell país, Maputo, Beira i Nampula, en suport a
l’educació i la formació laboral dels
infants. També ofereix assistència
sanitària per atendre malalties com
la sida i la malària, fa vacunacions i
atén parts.
D’altra banda, la Fundació Idea està elaborant un cens de tots els menors que viuen al carrer en aquestes tres poblacions de Moçambic.
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Per atendre infants que viuen en condicions familiars inestables

Núria Marín amb un dels nens de la nova residència
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