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El Hospital de
Bellvitge nombra
director médico
Eduard Jaurrieta es el nuevo
director médico del Hospital
de Bellvitge, en substitución
de la doctora Rosa Ramon.
Jaurrieta es cirujano y hasta
ahora estaba al frente del servicio de Cirujía del hospital.
Junto con el doctor Jaume
Margarit fue el impulsor del
primer programa de transplante de hígado que se realizó en España.
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El Área de Deportes
publica una guía de
natación educativa

Representants de la Creu Roja i de l’Ajuntament van acomiadar els camions amb ajuda humanitària

Surten de L’H sis contenidors
amb aliments per a l’Iraq
En un comboi amb ajuda humanitària organitzat per la Creu Roja
Sis contenidors carregats
amb 129.000 quilos de farina de blat de moro han sortit de L’Hospitalet amb destinació a l’Iraq. La Creu Roja
ha organitzat el comboi format per 17 contenidors que
també portarà 129.600 quilos d’arròs i 90.720 litres
d’oli. El comboi sortirà de València i arribarà per mar a Aqaba
(Jordània) per continuar via terrestre fins a l’Iraq on serà distri-
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buït pel Comitè Internacional de
la Creu Roja.
L’enviament d’aliments és possible gràcies a cofinançadors públics de tot l’Estat de la campanya d’acció humanitària a favor
de les víctimes de la guerra a
l’Iraq. La compra dels productes
s’ha fet a Espanya per les normes
d’embalatge que han de complir
els productes que s’envien i perquè a la zona és difícil trobar proveïdors de grans quantitats.

El president de la Creu Roja a
Catalunya, Joan Badia, ha manifestat que els productes que s’envien
han estat escollits per la Mitja
Lluna Roja segons les necessitats
detectades sobre el terreny. La
presidenta de la Creu Roja de
L’Hospitalet, Dolores Ruiz, ha afegit que “la sortida del comboi
s’ha fet des de L’H com una forma de reconèixer la feina de l’assemblea local, que té un voluntariat molt actiu”. Per la seva ban-

da, el regidor de Cooperació i Solidaritat en funcions en aquell
moment, Nicolás Cortés, ha afirmat que estan en contacte amb
entitats que col·laboren amb l’Iraq per tal de trobar la millor manera d’ajudar aquest país en
dues direccions: “contribuir a una
reconstrucció real de l’Iraq i reconstruir també el teixit civil i democràtic més enllà del protectorat establert pels Estats Units”.
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Esta publicación ha sido realizada por técnicos del área
municipal y de las entidades
que gestionan instalaciones
deportivas, y editada por la
Diputación de Barcelona. Recoge el programa pedagógico
Educación física en la piscina,
impartido en las escuelas públicas de la ciudad para alumnos de tercero y cuarto curso
de primaria.

Vigésimo aniversario
de la Fiesta
ecologista del Sol
El tradicional encuentro ecologista celebró el 7 de junio
su vigésima edición con una
muestra de las campañas realizadas desde 1983 y la evolución de la entidad organizadora, el Grupo Ecologista de
Bellvitge, además de los habituales talleres medioambientales y la muestra de productos naturales en la plaza del
mercado del barrio.

