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13 de març del 2006

RECOMANEM

Creus que la bici
pot ser una
alternativa de
transport urbà?

L’espai musical Bad Music TV ha arribat al seu programa 500.
Per celebrar-lo, s’ha editat un disc recopilatori, on han
participat 21 bandes catalanes de música independent,
i s’ha organitzat un concert d’aniversari (18 de març, la sala
Apolo de Barcelona, 19.30h). Actualment, el programa,
que produeix TV L’Hospitalet, s’emet de dilluns a divendres
a les 01h a través de la Xarxa de TV Locals.

CRIDA SOLIDÀRIA

Festa de l’aigua el 25 de
març al Mercat de Collblanc
panya L’H estalvia aigua. Aquest projecte, impulsat en conveni amb l’Ajuntament, es va iniciar a St. Josep,
i ara es desenvoluparà a Collblancla Torrassa.
Informació a Internet
http://www.l-h.es/a21

GABRIEL CAZADO

VIST A LA CIUTAT

Una intensa calamarsada
vesteix de blanc els carrers
Va passar el 21 de febrer. A mitja tarda i durant poc més d’una hora van
caure a L’Hospitalet 25 litres de pluja per metre quadrat. Una intensa tempesta que va venir acompanyada de calamarsa i que va deixar estampes
com la que s’aprecia a la fotografia corresponent a la rampa d’accés al
Centre Cultural Tecla Sala. Les condicions meteorològiques, però, van provocar altres fenòmens com una mànega sobre la costa que es va poder
veure des de diferents punts de L’H i del Baix Llobregat.
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SOS de la protectora
Animals Sense Sostre
L’entitat Animals Sense Sostre, que des de fa quatre anys –en conveni amb l’Ajuntament– té cura dels gossos i gats abandonats a
L’Hospitalet fins que els troba un amo, ha llançat un SOS per cercar
persones disposades a adoptar-los. I és que des de fa unes setmanes es troben en
situació d’overb ooking. L’arribada sobtada de
deu gossos ha
desbordat la capacitat de l’entita t. “No tenim
prou espai, les
nostres instal·lacions estan saturades i a més
no tenim prou
pressupost per
fer front a les
despeses que
suposa mantenir
les g à bies per
aquests animals
i els controls sanitaris que requereixen”, diu
Rosi Carro, membre de la protectora. L’entitat demana solidaritat
ciutadana i per
això proposa diferents fórmules: l’apadrinament d’un gos, donacions de pinso i medicines, voluntaris per atendre’ls o bé l’adopció.
Contacta-hi a través del telèfon 627 60 70 91 o de l’adreça electrònica infoassast@yahoo.es.
FOTOS CEDIDES PER ANIMALS SENSE SOSTRE

JUGAR I APRENDRE A ESTALVIAR

Telèfon únic de
la policia
088

31

ENQUESTA

Bad Music TV emet el seu
programa número 500

Amb motiu de la celebració mundial
del Dia de l’Aigua, l’entitat Ecologistes en Acció ha organitzat una festa
el pròxim 25 de març a la plaça del
Mercat de Collblanc. Es podrà jugar
i a la vegada aprendre a estalviar i a
aprofitar bé l’aigua. L’acte serà el tret
de sortida d’una nova fase de la cam-

/

Informació al contribuent ........................................................................................  900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica ................................................................................  93 402 41 51
Línia directa amb l’alcalde ......................................................................................  ajhospi@l-h.es
Oficina municipal d’Escolarització .......................................................................  93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ....................................................  93 337 61 62
Oficina municipal d’Habitatge ...............................................................................  93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil .... 93 260 24 94  www.espai-jove.net
Planificació familiar .....................................................................................................  93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat ...............................................  012  www.gencat.es
Societat L’H 2010 ........................................................................................................  93 448 75 90
Tanatori .............................................................................................................................  93 263 02 02
Teatre Joventut ............................................  93 448 12 10  www.l-h.es/teatrejoventut
Telèfon de la llum .......................................................................................................  900 28 29 30
Urgències sanitàries .........................................................................................................................  061
Web del comerç ................................................................................................  www.comerc.l-h.net
Xarxa de biblioteques ...........................................................................  www.l-h.es/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Metge de
capçalera
902 111 444

Informació
municipal
93 402 94 94

Carles Jordi
administratiu

Sí, però hem de ser realistes. Nosaltres no som com els holandesos,
que van amb bicicleta encara que
caigui un diluvi o faci fred. Sóc ciclista i crec que serà difícil conscienciar
la gent, perquè els automobilistes
tenen molta pressa i no adeqüen la
velocitat. Com a pràctica esportiva,
tinc llicència federativa i crec que l’ús
de la bici urbana s’haurà de regular.

Araceli Pastor
manipuladora d’impremta

Seria perfecte. Jo hi aniria. La veritat és que no sé anar en bicicleta però m’apuntaré a un curs
per aprendre’n. El medi ambient
ens ho agrairà. Ara bé, s’hauran
de fer aparcaments vigilats perquè sinó... L’ús de la bicicleta i
tot el que comporta, ben regulat, pot convertir-se en el transport urbà del futur, sens dubte.

Francisco González
conductor d’autobús

No, perquè tenim la cultura del
cotxe i costarà de canviar, i també el seu ús, perquè ara els joves van en bicicleta per damunt
de les voreres, contra direcció...
Crec que s’haurà de regular un
codi per a les bicicletes i tot i així
potser sols un 5 o un 10% hi anirà. A mi m’agrada anar en bicicleta
per la carretera i el camp.

