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El Consell de Cooperació
aprova nous projectes
Amèrica Central i del Sud i el
Carib; nord d’Àfrica i Àfrica sub
sahariana seran els escenaris
on es destinaran les ajudes que
el Consell Municipal de Cooperació atorgarà fins al final d’any
per promoure la cooperació al
desenvolupament. Els projectes dotats econòmicament fan
referència a educació, salut,
habitatge i drets humans.
Les zones prioritàries d’ac
tuació continuen sent Nicaragua
i Hondures, a l’Amèrica Central; Bo
lívia i Equador, a l’Amèrica del Sud;
el Marroc i Algèria, al nord d’Àfrica;
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Guinea Equatorial i Costa d’Ivori,
a l’Àfrica subsahariana, i l’Índia i el
Tibet.
D’altra banda, aquest any finalit
za l’aplicació del Pla director de coo
peració i solidaritat que es va posar
en marxa el 2004. Al final d’aquest
any, el Consell té previst iniciar un
procés par ticipatiu per dissenyar
les noves estratègies en matèria de
cooperació per als pròxims quatre
anys. El tinent d’alcalde de Mobilitat
i Cooperació, José Conde, es mostra
satisfet de la feina feta amb el Pla
Director: “Estem molt agraïts a les
entitats del Consell perquè fruit de

la seva reflexió i de la seva feina es
va fer el primer Pla director de cooperació, fins aquell moment no hi
havia cap ajuntament que l’hagués
fet. Per tant, el que ara començarem
a fer es durà a terme de la mateixa
manera, amb la participació de les
entitats, no podria ser d’una altra
manera”.
El Consell Municipal de Coope
ració va aprovar els projectes per al
que queda d’any poc abans de les
vacances, en la primera reunió un
cop constituït el nou Ajuntament i
presidit per primera vegada per José
Conde.� # redacció
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Educació, salut, habitatge i drets humans, eixos de les ajudes

José Conde presideix per primera vegada el Consell

Oberta la inscripció
dels cursos de català
per a adults��
El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet (CNL) ha obert
la inscripció per matricular-se en els
cursos de català per a adults en tots
els nivells. Les persones interessades han de posar-se en contacte
amb el CNL al carrer Mare de Déu
de la Mercè, 20, 3r o trucar al telèfon 93 440 65 70, de 9 a 13.30h i
de 15.30 a 20h i demanar hora per
fer una prova de nivell. L’objectiu
dels cursos és incrementar l’us i el
coneixement de la llengua catalana.
Entre octubre i febrer del curs passat s’hi van inscriure 900 persones.

Tercer curso académico de
la Escola de Música-Centre
de les Arts
La Escola de Música-Centre de les
Arts inicia el tercer curso académico
de música y teatro el 1 de octubre
en los CEIP Pau Vila, Sant Josep el
Pi, La Marina y Milagros Consarnau,
en el IES Bisbe Berenguer y en los
centros culturales de La Bòbila i Sanfeliu. Dado que todavía existen plazas en algunas ofertas, los intere
sados deben matricularse en el edi ficio municipal de La Farga, calle Gi
rona,10, 2ª planta, de 10 a 14h. Las
personas que no tengan posibilidad
en este horario pueden llamar al
teléfono 94 402 96 94.

Normalizado el servicio
de Cercanías de Renfe
entre L’Hospitalet y Sants
Renfe y Adif han restablecido ya los
recorridos y frecuencias habituales
del servicio de Cercanías entre las
estaciones de L’Hospitalet y Sants.
Así, las líneas 1, 3 y 7 ya vuelven
a circular por su origen, recorrido
y llegada normales y la línea 4 ha
recuperado las frecuencias de paso
habituales. La llegada del AVE había
provocado, desde el pasado mes de
julio, la restricción del servicio de
Cercanías para facilitar la construcción de las pantallas de hormigón
que permitirán horadar el túnel por
donde accederá el AVE a Sants.

