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ENQUESTA

‘Vinyetes a Cornellà’, nou llibre de Cortés

Com s’està
adaptant a la
nova llei de
deixar de fumar?

Nicolás Cortés, director del Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha publicat el llibre Vinyetes a Cornellà. Retrats
sentimentals del Concurs de Còmics de Cornellà (1985-2005). El llibre ha estat editat
per l’Ajuntament d’aquella ciutat i compta amb la presentació de l’alcalde Antonio
Balmón: “...la Mostra del Còmic va començar fa vint anys de manera gairebé subterrània,
en una estació de Metro. Però el seu èxit l’ha fet madurar, estendre’s a les principals
sales de Cornellà i mostrar-nos com una ciutat oberta i plural...” .
FITXA: Edita: Ajuntament de Cornellà, Barcelona; presentació: Antonio Balmón, alcalde de Cornellà; páginas: 114; any de publicació: 2005

RECORDEM

NO T’HO PERDIS

Any Internacional dels
Deserts i la Desertització

Marta Serra
funcionària

Ho porto molt bé. La llei m’està
ajudant a acabar de deixar-ho.
Era fumadora de tres paquets al
dia i ja el primer dia de feina
sense fum em vaig poder estar
sense fumar i cap problema. Els
plans per deixar de fumar? Doncs,
no m’hi acolliré, perquè tot està
en la voluntat que hi posi la persona i jo ja faig tots els possibles.

L’Assemblea General de les Nacions Unides en la seva sessió número 58,
celebrada el 23 de desembre de 2003, va declarar el 2006 Any Internacional dels Deserts i de la Desertització (AIDD). Aquest fenomen és un problema que afecta una tercera part de la terra del planeta, la qual esdevé
zona àrida o semiàrida. La desertització està provocada fonamentalment
per les males pràctiques dels pobles i els canvis climàtics.
Es calcula que aproximadament 250 milions de persones es veuen
afectades per aquest fenomen i altres mil milions, de cent països, corren el
risc d’estar-ho també, entre ells, moltíssimes persones dels llocs més pobres de la Terra.
El març es commemorarà també el Dia Mundial de l’Aigua, coordinat
per la UNESCO, en el marc del Decenni Internacional per a l’Acció 20052015 L’Aigua, font de vida, mentre que les Nacions Unides presentaran el
segon Informe sobre el desenvolupament dels recursos hídrics en el món.
Monòlit en homenatge als exiliats pel franquisme
que van creuar la frontera per Portbou

VIST A LA CIUTAT

Els hospitalencs en els
camps d’extermini nazi

La il·lusió dels nens i de les nenes durant la cavalcada de Reis multitudinària de L’Hospitalet. Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar a la ciutat en tres
grans carrosses, tres grans sabates, símbols de diversos contes infantils.
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L’HOSPITALET. Diari Informatiu de la Ciutat inicia en aquesta edició
la publicació, en nou capítols, del resum de la investigació sobre
els hospitalencs en els camps d’extermini nazis duta a terme per
l’historiador Josep Ribas i pel periodista d’aquesta ‘casa’ Enric Gil,
ambdós vinculats al Centre d’Estudis de L’Hospitalet. Tots dos van
començar la seva investigació per separat, però quan es van assabentar van decidir continuar el treball plegats.
Ara, un cop finalitzada la investigació, La Farga SA, societat municipal editora dels mitjans de comunicació municipals, i el Centre
d’Estudis de L’Hospitalet han arribat a l’acord per tal de difondre
aquest treball de recuperació de la memòria història.
Podeu obtenir més informació sobre documents, imatges gràfiques i testimonis directes a través del portal www.canal-h.net.
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José L. Domínguez
Restauració

Al restaurant hem habilitat zones
per als fumadors i per als que no
ho són, i hem de fer reformes
per deixar més espai per als clients que no fumen i perquè l’accés per aquests ha d’estar separat de la zona de fumadors. Són
despeses extra i ningú no ens ha
donat més informació. No hem
tingut més problemes.

Javier Fernández
treballador d’hostaleria

Em considero un fumador passiu perquè treballo a un lloc on
la gent fuma. Jo també ho faig,
tot i que no em considero un fumador empedreït. Però la llei em
sembla bé. No està contra el
que fuma per ell mateix, sinó
per protegir i no perjudicar els
que no ho fan. No he vist que
s’hagi produït cap problema.

