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Més diners per augmentar
el servei de telealarmes
El Ple també aprova inicialment el model de gestió de les escoles bressol municipals
L’Ajuntament ha ratificat el con-

p
veni amb la Diputació que amplia
l
la dotació econòmica per prese

tar el ser vei de teleassistència. Segons el conveni, l’ens pro
m
vincial aportarà 1.089.391 euros
u
en el període 2008-2011. A la
n
ciutat hi ha 2.501 telealarmes.
i
Els aparells es concedeixen en un
c
termini de quinze dies.
i
La tinenta d’alcalde de Benes
p
tar Social, Dolors Fernández, ha
a
dit que “és important el conveni
l
perquè ens ajuda a incrementar la teleassistència, un servei
amb prou demanda a la ciutat”. La telealarma és un aparell telefònic con-

nectat a una central d’emergència
que permet obtenir ajuda immediata.
S’adreça a persones amb autonomia
limitada i amb dependència a causa de l’edat o del seu estat físic. El
préstec de l’aparell, la instal·lació i el
servei són gratuïts.
El Ple també ha aprovat inicial

Tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament (PSC,
PP, CiU i ICV-EUiA) han aprovat
una moció unitària de suport a
la cultura popular i tradicional
catalana relacionada amb materials pirotècnics. També ha estat
aprovada per unanimitat una altra moció per la sensibilització
i el foment de la igualtat, en el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra el 8 de març.

CiU vol evitar l’addicció
a jocs digitals i la
violència en l’esport
CiU va presentar dues mocions.
Una de condemna als atacs racistes en la pràctica de l’esport,
fent referència a les agressions
que va patir el Club Atlético Rosario Central de Catalunya en un
partit de futbol. L’altra demana
l’elaboració d’un programa d’acció per prevenir l’addicció als jocs
digitals i a les videoconsoles per
part d’infants i adolescents. Van
ser aprovades per unanimitat.
gabriel cazado

Per iniciativa del Consell
Municipal de les Dones,
el Ple aprova l’augment
de la presència femenina
en el nomenclàtor
dels carrers amb una
proposta de noms

Suport al Dia de les
Dones i a la cultura
tradicional del foc

Daniel Bondia, veí de Collblanc, és un dels usuaris del servei de telealarmes

ment el reglament que regularà el
règim jurídic del servei de la Xarxa
Municipal d’Escoles Bressol de L’H,
formada per les escoles Casa dels Arbres, Casa del Molí i les que l’Ajunta
ment té previst obrir pròximament.
Les més immediates són les cases
dels Contes (Santa Eulàlia), del Parc
(la Torrassa), de les Flors (la Florida)
i de la Muntanya (Sanfeliu).
Les escoles bressol es gestionaran

de manera indirecta sense que això
impliqui pèrdua de la titularitat ni de la
competència per part de l’Ajuntament.
El president de la Federació d’Associa
cions de Veïns de L’H, Manuel Piñar,
ha manifestat al Ple els seus dubtes
en relació amb l’efectivitat d’aquest
model de gestió.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha dit
que aquest sistema es va posar en
funcionament fa uns anys i que, “com

tots els models té la part positiva i els
seus problemes però el més important és la creació del servei”.
Altres temes aprovats pel Ple han
estat l’ampliació del CEIP La Marina,
la definició de paràmetres del Mercat
de la Florida i la petició, per part del
Consell Municipal de les Dones, de
l’augment de la presència femenina
en el nomenclàtor dels carrers, amb
una proposta de noms. # m . solé

Moció d’ICV-EUiA per
garantir la protecció
social de les persones
El grup municipal, davant la recessió de l’economia espanyola i
la inestabilitat del sistema financer, va proposar, entre d’altres
mesures, l’impuls d’una renda ga
rantida per a les persones que no
tinguin prestació d’atur i, també,
que els recursos públics prioritzin polítiques socials bàsiques
com la sanitat o l’educació. La moció va ser aprovada amb l’abstenció del PP.

