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El dia 17 de maig, Joan Oró participarà en una conferència del Fòrum 21

Espais de debat i discussió
al voltant del món global
PILAR GONZALO

Urbanización de la
calle Primavera entre
Llevant y Moncunill
Se ha inaugurado la reurbanización de la calle Primavera en
el tramo comprendido entre las
calles Llevant y Enginyer Moncunill. Tras la construcción de
un nuevo aparcamiento se ha
ordenado un espacio de 4.825
m2, que incluye una zona ajardinada de 277 m2 y un espacio de 155 m2 para juegos infantiles. También se ha renovado el alumbrado público y el
mobiliario urbano.

Convenio con la
escuela de ingeniería
de la Ramón Llull
El Ayuntamiento y la Escuela
de Ingeniería y Arquitectura La
Salle, de la Universidad Ramón Llull, han firmado un convenio para crear el Aula Ciutat
de L’Hospitalet. El aula será un
espacio de elaboración de propuestas de actuación urbana
para la Agència de Desenvolupament Urbà (ADU).

GABRIEL CAZADO

L’origen de la vida a la Terra i l’exploració espacial és el títol de la
conferència que pronunciarà el Dr.
Joan Oró el pròxim dia 17 a les 19
hores. L’Auditori de La Farga acollirà una nova trobada de l’àmbit
de debat Fòrum 21 en la qual es
debatran les qüestions fonamentals que la ciència s’ha plantejat
en el segle XX, como ara el naixement de l’Univers, l’origen de la vida i l’evolució de l’home.
Joan Oró és un especialista en
aquesta matèria. A Houston (EUA)
estudià el metabolisme de l’àcid
fòrmic en els teixits animals, investigacions que foren clau per a l’estudi sobre l’origen de la vida i la
interpretació de l’absència de vida
al planeta Mart. Des de 1963 participa en projectes d’investigació espacial de la NASA.
Aprofitant la presència d’Oró a
L’Hospitalet es posarà en marxa
el debat virtual del Fòrum 21. L’alcalde, Celestino Corbacho, inaugurarà aquest espai llançant a la
xarxa un tema de debat. La interculturalitat és el tema escollit i per
obrir la discussió s’exposaran dues
opinions contraposades. A partir
d’aquest moment, els internautes
tenen la paraula a l’adreça www.canal-h.net.
D’altra banda, aquest mes de
maig s’ha presentat L’H espai de
debat amb un cicle de conferències

BREUS

Josep Farré, Josep Ramoneda (al centre) i Agustí Fructuoso, a la conferència de L’H espai de debat

Neix a la
ciutat una
nova iniciativa
per tractar
l’actualitat

sobre la globalització. Es tracta
d’una iniciativa, impulsada pel Taller Pubilla Kasas, la llibreria Perutxo, el Cine Club i el grup Tres
Quarts per Cinc Quarts, que pretén
crear un punt de confluència que
tracti, des de la llibertat, la pluralitat
i el respecte a les idees, temes
d’actualitat i d’interès social.
La pròxima conferència tindrà
lloc el 15 de maig al Barradas. Titulada La globalització i la xarxa, ani-

rà a càrrec del conseller de la Comissió Europea, Joan Majó.
Pel Barradas ja han passat Vicenç Navarro, catedràtic de Polítiques Públiques de la Universitat
Pompeu Fabra; José María Mendiluce, eurodiputat i escriptor, i Josep Ramoneda, filòsof i periodista. El cicle sobre globalització ha
tractat qüestions com les migracions, l’evolució social i la comunicació.

El PPC solicita más
máquinas de venta
de billetes de metro
El portavoz del grupo municipal, Salvador Torres, solicita la
instalación de máquinas automáticas de venta de billetes en
todas las estaciones de metro
de la ciudad. Torres considera
que con esta medida se evitarían las colas que se producen
a primera hora de la mañana
en algunas estaciones de
L’Hospitalet.

