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L’Hospitalet
ajuda els
afectats pel
terratrèmol
d’Indonèsia
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Esplais, entidades y
AMPAS tienen a punto
las colonias de verano
El Consell de la Joventut i l’Esplai
de L’H y los centros que agrupa,
así como asociaciones de padres
y madres y otras entidades tienen
a punto su oferta de actividades
para educar a pequeños y adoles
centes en su tiempo de ocio coincidiendo con las vacaciones es
colares. Más detalles sobre colo
nias, casals, campamentos, inter
cambios y campos deportivos en
www.canal-h.net.

El IES Bellvitge gana
un concurso de Cosmo
Caixa sobre energía
gabriel cazado

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat ha acordat destinar 10.000 euros a ajuda d’emergència per a la població d’Indonèsia afectada pel terratrè
mol registrat el passat 27 de
maig.
Aquests diners es lliuraran al
Fons Català de Cooperació que
els destinarà als programes d’a
juda d’emergència que es des
envolupen a la zona de la catàstrofe. Les principals mancances
són l’assistència sanitària als ferits i la
provisió d’aliments i d’altres productes de primera necessitat a la po
blació afectada.
El passat 27 de maig un terratrè
mol de 6,2 graus a l’escala de Richter va afectar l’illa de Java, a Indo
nèsia. Les darreres estimacions xifren en més de 6.000 el nombre de
morts, i en unes 200.000 el nombre de persones ferides. A més,
milers de cases han resultat des
truïdes i s’han registrat importants
danys en la xarxa elèctrica, de telecomunicacions i a l’aeroport de Yo
gykarta.
El Consell es va reunir amb
aquest únic ordre del dia per tal de
decidir la resposta de la ciutat da
vant la destrucció que un cop més
ha afectat Indonèsia.
El Consell Municipal de Coope
ració i Solidaritat està integrat per
representants dels grups municipals
del Consistori i per més de 20 enti
tats de la ciutat que treballen en el
camp de la solidaritat i la coopera
ció. # redacció
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L’alcalde, Celestino Corbacho, i la consellera de Salut, Marina Geli, a la presentació

El Pla d’Acció sobre la Sida a
L’H presenta el pla quadriennal

El proyecto Racionalización del
consumo energético en una comunidad de vecinos, elaborado por
los alumnos de cuarto de ESO
del IES Bellvitge, ha obtenido un
primer premio en el concurso de
Cosmo Caixa El recorrido de la
energía. El objetivo de esta convocatoria es concienciar a los estudiantes sobre el ahorro ener
gético y el uso de las energías renovables.

L’amenaça real ara és que el virus ha deixat de causar preocupació
“Quan es compleixen 25 anys
s
del primer diagnòstic de sida a
a
tot el món i quan ja es coneixen
l
els retrovirals, la malaltia con
u
tinua sent una problemàtica so
t
cial de primera magnitud”, va dir
el comissionat de l’Alcaldia per
al programa municipal de la sida,
Jordi Petit, en la presentació del
programa quadriennal del PASaL’H,
que estarà vigent fins al 2008. L’acte va comptar amb la presència de
l’alcalde, Celestino Corbacho, de
la consellera de Salut, Marina Geli,
i de representants d’institucions i

d’entitats que treballen en el tema.
Segons les dades que va donar
Petit, a la ciutat, a finals del 2005 hi
havia 674 casos de sida. “La causa
més freqüent de contagi són les re
lacions heterosexuals i la ingestió de
drogues per via parenteral, especial
ment cocaïna”, va explicar Petit.
La consellera de Salut va ser
molt explícita: “avui hi ha una bana
lització de la sida i hem de ser clars,
encara mata”. Geli va explicar que
s’està guanyant la batalla canviant
la cultura sanitària de les persones
i que aquesta cultura també serveix

per a altres temes. “Fer sexe segur
evita el contagi de la sida i, a més,
els embarassos no desitjats, perquè
han tornat ha augmentar les malalti
es de transmissió sexual i les morts
per hepatitis C”, va dir Geli.
L’alcalde va recordar que quan el
1996 a la ciutat es va crear la Co
missió Tècnica de la Sida no hi havia
cap experiència en el món local.
Corbacho va destacar la presència
de la consellera en la presentació
del PASaL’H perquè “podrem col·
laborar en campanyes i així ampliar
l’àmbit d’aquest pla”. # marga solé

El Centre d’Estudis
Joan XXIII, premio a la
mejor iniciativa 2006
El galardón, incluido dentro del
premio a la Calidad en la Forma
ción en los Centros de Trabajo
(FCT), fue concedido por los trabajos desarrollados por el centro
en este ámbito. El director general, José Menéndez, conside
ra que el premio es un estímulo
para los profesores y el centro
para continuar la tarea que se está llevando a cabo en Formación
Profesional.

