LA CIUTAT

13 de maig del 2002

Corbacho ha estat investit
com a Acadèmic d’Honor
Els vins de la Denominació d’Origen Penedès es promocionen a L’Hospitalet
L’Acadèmia de Tastavins de
Sant Humbert de Vilafranca
del Penedès va investir l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, com a
Acadèmic d’Honor, en el
marc del Divinum, les Festes de Primavera de Vilafranca del Penedès, que es
van celebrar del 9 al 29
d’abril.
Corbacho va ser rebut
per l’alcalde de Vilafranca, Joan
Aguado, i després de signar en
el llibre d’honor de la ciutat va
ser investit Acadèmic d’Honor
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amb la imposició de la toga i la
medalla de plata i esmalts, que
l’hi acrediten.
El president de l’Acadèmia,
Josep Santacana, va explicar
que el sector vitivinícola del
Penedès volia promocionar els
seus productes a l’àrea metropolitana de Barcelona. En aquest
sentit, el 25 d’abril es va fer al
Centre de Formació d’Hostaleria
de l’Àrea de Promoció Econòmica una degustació de vins del
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L’Acadèmia de Tastavins
de Sant Humbert
té 340 acadèmics

un bon ambaixador”. Per Corbacho “el vi té relació amb l’evolució dels nostres pobles i ciutats, per fer bon vi fa falta bona
terra, bona aigua i bona gent i
als pobles els passa el mateix,
és l’escalf de la gent el principal
valor per poder construir les ciu-

Correus
abandonarà
l’edifici del
Repartidor
La Societat Estatal de Correus té previst tancar l’oficina central de L’Hospitalet,
emplaçada a l’històric edifici de la plaça del Repartidor, per traslladar-la a una
nova ubicació, també al
districte del Centre. Correus
està cercant un solar de
400 metres quadrats i com a
carrers preferents per construirhi la nova oficina central opta
per Josep Tarradellas, Fabregada o Carrilet. A més, també és
previst el trasllat a un nou local
de l’oficina d’atenció al públic
de la rambla Marina, a Bellvitge.
Aquestes mesures s’emmarquen en el nou mapa de Correus de L’H, que es concretarà
en les renovades oficines del
Centre i Bellvitge, les ja existents de Santa Eulàlia i la Florida, i tres noves oficines de distribució. # REDACCIÓ
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L’H tendrá tres
nuevas residencias
a partir del 2003

Celestino Corbacho amb el president de l’Acadèmia

Penedès destinada a professionals i públic en general.
El president de l’Academia
va afirmar que “L’Hospitalet és
la ciutat més important d’Espanya sense ser capital de província i estem convençuts que l’alcalde Celestino Corbacho serà
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tats”, va dir en l’acte d’investidura. L’Acadèmia de Tastavins
de Sant Humbert té 340 acadèmics, 80 de Mèrit i 90 d‘Honor.
El Divinum, aplega activitats relacionades amb el vi, degustacions, concursos i Les Rutes del
Vi i el Cava. # M . S .

El alcalde Celestino Corbacho y la consellera de Benestar Social, Irene Rigau,
han firmado un convenio
para crear tres residencias
en Santa Eulàlia, Pubilla Casas y Bellvitge, ésta para
disminuidos psíquicos.

La Guía de
recursos para el
trabajo, en Internet
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El Área de Promoción Económica ha presentado la
sexta actualización de la
Guía de recursos para la
transición al mundo del trabajo que también se encuentra en Internet: www.lh.es/educació/grtmt.pdf

Una delegació de
Tunísia visita la ciutat
Estan interessats en els vehicles elèctrics
Una delegació d’experts
energètics tunisians han visitat L’Hospitalet per interessar-se pel funcionament
i l’ús dels vehicles elèctrics
que s’utilitzen a la ciutat.
La delegació ha pogut
comprovar el funcionament
dels vehicles elèctrics de
quatre rodes que serveixen per
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a la neteja i per a parcs i jardins,
i també de les motocicletes que
utilitza la Guàrdia Urbana, i han
destacat l’absència de soroll i la
nul·la emissió de substàncies
contaminants a l’atmosfera.
Els delegats tunisians han visitat també el parc de Pedrosa
on s’han instal·lat fanals amb
cèl·lules fotovoltaiques.
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La delegació mira les motos de la Guàrdia Urbana

Exponovias SL, empresa que crea i produeix la col·lecció
Rosa Clarà, ha instal·lat la nova seu central a la ciutat, en
un edifici de 5.000 metres quadrats al carrer Narcís Monturiol, entre Santa Eulàlia i el Gornal. L’empresa ha invertit en les instal·lacions 3,6 milions d’euros i hi treballen 50 empleats.
A la inauguració van assistir l’alcalde, Celestino Corbacho, i el president de la Generalitat, Jordi Pujol.

VIST A L’H

El pueblo palestino
pide el apoyo de
la ciudadanía
El representante de la Autoridad Nacional Palestina
en Catalunya, Mohamed
Saïd, ha pedido a la ciudad
de L'Hospitalet su apoyo
moral y político ante la guerra no declarada que enfrenta a su país con Israel.

