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Mobilitat. Els busos de Rosanbus admeten el bitllet T-escolar a petició dels alumnes de l’Escola Ernest Lluch

Aprenent a ser ciutadans
Les línies d’autobús de L’H de l’empresa Rosanbus ja
admeten el títol T-escolar, un bitllet reduït per a sortides
en grup. Ho han aconseguit els mateixos alumnes
El passat curs escolar els alum
nes de cinquè de l’Escola Ernest
Lluch de Collblanc-la Torras
sa van escriure a la síndica de
L’Hospitalet. No entenien per
què el bitllet T-escolar, que per
met el desplaçament en trans
port públic d’anada i tornada
per 1,5 euros a menors de 16
anys en sortides col·lectives, no
es podia fer servir en alguns au

Breves
Nueva edición de
la ruta gastronómica
‘A la tardor, platillos!’
Del 1 al 30 de noviembre, ten
drá lugar la sexta edición de una
iniciativa que persigue promo
cionar los establecimientos de
la ciudad y una oferta gastro
nómica de calidad. La xef Fina
Puigdevall, propietaria del res
taurante Les Cols, de Olot, con
dos estrellas Michelin y Premi
Nacional de Gastronomia 2019,
apadrina la ruta de este otoño
con la que se cierra el calenda
rio anual del tapeo en L’H. y

La patronal PIMEC
abre una nueva
delegación en L’H
La sede se encuentra en la ave
nida Pau Casals, 7, en el barrio
de Sant Josep. Con ésta son 19
las delegaciones o centros que
PIMEC tiene repartidos por el
territorio catalán con la voluntad
de ganar en proximidad y dina
mizar el tejido empresarial. Esta
institución, que representa a la
mediana y pequeña empresa y
a autónomos, se fundó en 1975
y se amplió en 1997 cuando se
fusionó con SEFES. y

Cese cautelar de
la actividad de una
churrería en la Florida
El local, especializado en empa
nadas y otros productos culina
rios latinoamericanos, presen-
taba graves deficiencias sanita
rias y tenía trabajadores sin contrato. La Guardia Urbana y el ser
vicio municipal de Salud, alertados por quejas de vecinos,
inspeccionaron la churrería y re
tiraron y destruyeron 34 kilos de
productos en mal estado. y

tobusos de la ciutat. La síndica,
Merche García, va recollir la seva
petició i la va traslladar a l’Àrea
Metropolitana, i aquest curs, els
vehicles de Rosanbus ja adme
ten aquest títol. Abans només ho
feien el Metro, els FGC, els bu
sos de TMB i els de Mohn.
A banda de l’avantatge eco
nòmic que suposa aquest fet, la
importància del cas radica en

l’aprenentatge que ha suposat
per als menors la denúncia del
greuge i l’èxit assolit. L’alumna
Evelyn Choque explica que
“vam fer una excursió i vam veu
re que la T-escolar no servia i
que havíem de fer servir la T-10.
Al tornar a classe vam calcular
que el cost de viatjar amb la
T-10 era quasi el doble”.
La mestra Nerea Garcia diu
que “intentem que els alumnes
siguin participatius en la vida del
col·le i de la ciutat, i veiem que
estem tenint fruits. Ells mateixos
han vist amb aquest cas que la

L’M12 és un dels autobusos de l’empresa Rosanbus

consciència crítica com a ciuta
dans pot fer millorar les coses”.
La síndica també es mostra

satisfeta i va visitar l’escola per
explicar les gestions que havia
fet arran de la seva queixa. y

