22 d’octubre del 2007

serveis

Plató de cinema

/

35

ENQUESTA
Utilitzarà el
servei de Bicing
quan funcioni a
L’Hospitalet?

Escola d’interpretació i direcció

gabriel cazado

Plató de Cinema és la primera escola d’interpretació i direcció
cinematogràfica de L’Hospitalet. El centre ha inaugurat recentment les
seves instal·lacions al carrer de l’Alhambra, al barri de Santa Eulàlia.
L’escola i productora imparteix classes de direcció, guió, fotografia
i tècnica de so, entre d’altres modalitats, i dóna molta importància
a l’ensenyament pràctic. Plató de Cinema compta amb més de 20
professors de contrastada experiència en altres centres d’ensenyament
de cinema i són especialistes en les modalitats tècnica i interpretativa.
El cicle total de la titulació que ofereix el centre és de tres anys, amb
dues diplomatures (en interpretació i en direcció) tot i que també
s’oferiran cursos específics de diferents matèries. El coordinador de
l’escola, Daniel Aser, afirma que l’alumnat es formarà per entrar amb
garanties en el món del cinema.

Josep Maria
comercial

Aquest servei em sembla molt útil
i innovador, ja que és poc habitual
a les grans ciutats. Crec que faré
ús del Bicing a L’Hospitalet abans
de fer servir un altre tipus de trans-.
port públic com el metro o l’autobús, perquè és més pràctic, més
ecològic i a més ja utilitzo aquest
servei a l’àrea metropolitana de
Barcelona.

gabriel cazado

EDUCACIÓ

gabriel cazado

La masia de Ca n’Arús ha estat restaurada
recentment i allotja diversos serveis municipals

Trasllat de l’Oficina
d’Escolarització
L’Oficina d’Escolarització canvia d’ubicació. Fins ara estava instal·lada
a l’edifici municipal del carrer de Girona, on també està l’Àrea d’Educació i Cultura. A partir del dia 22 l’oficina presta el seu servei a Ca n’Arús,
la masia de la rambla de la Marina, 421. Recordem que l’Oficina d’Escolarització orienta i informa les famílies sobre l’oferta educativa i pro-.
cura una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educa
tives específiques que faciliti la cohesió social.
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El Banc de Sang ha estrenat una nova unitat mòbil molt més
còmoda tant per als donats com per al personal d’infermeria
i metges que han de treballar-hi. Mentre l’extreuen sang,
el donant esta estirat en un
còmoda divan i pot optar per
escoltar música relaxant o per
veure la televisió. La nova unitat mòbil l’atén un metge, dues
infermeres i un xòfer assistent que lliura a les persones que
ja han donat sang una beguda. En un futur, totes les unitats
mòbils seran com aquesta.
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Trobo que el Bicing és un servei
de transport útil només per a tra-.
jectes curts i massa complicat
per a trajectes llargs. No tinc cap
intenció d’utilitzar aquest tipus de
transport perquè ja tinc el meu
cotxe particular. Penso que l’ús
del cotxe és molt més útil, més
còmode i més pràctic per a tot
tipus de trajectes.

Noelia Carballo
dependenta

Veig amb bons ulls aquest servei,
el trobo correcte i favorable per a la
ciutat, encara que no crec que utilitzi el Bicing perquè ja tinc bicicleta  
pròpia. Així mateix, també crec que
falta infraestructura a la ciutat, no
hi ha suficients carrils-bici, tampoc
suficients espais per aparcar-les, ja
que no es pot utilitzar el mobiliari
urbà, segons la normativa vigent.

