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Què li sembla la
nova assignatura
de l’educació per
a la ciutadania?

gabriel cazado

En un entorn privilegiat, envoltat de jardí i en una masía del segle
XVII, el restaurant La Bodegueta del Museu, a cavall entre L’Hospitalet
i Cornellà, ha obert recentment les seves portes. Pep i Ivan, de la
coneguda Bodegueta del carrer de Lleida, al barri Centre, estan al
capdavant d’aquest projecte oferint una cuina creativa amb una base
tradicional catalana i una carta variada i avantguardista que es renova
cada trimestre, en sintonia amb l’estació meteorològica. L’especialitat
del restaurant és el foie i l’ànec, a banda de les amanides, peix i carn.
El celler reuneix novetats, clàssics i propostes arriscades que completen
qualsevol dels plats. L’àpat també inclou una acurada carta de postres.
El restaurant La Bodegueta del Museu, obre migdies i nits excepte
dilluns i diumenges i està situat davant l’antic quarter de la Remunta,
entre L’Hospitalet i Cornellà, a la masía que la família Serra manté
oberta com a sala d’exposició de les seves ceràmiques.

Jacinto Camba
llibreter

DIA INTERNACIONAL

Em sembla perfecte. Crec que és
important que a l’escola s’imparteixi una assignatura que transmeti valors de com comportar-se
a la societat. A més, opino que
aquesta matèria s’hauria d’ensenyar, no només a secundària, sinó
també a primària, encara que el
més important és que aquests
valors també es reforcin a casa.

gabriel cazado

Rèptils, amfibis
i artròpodes
omplen La Farga
Expoterrària-2007, la tercera edició
de la fira internacional de rèptils, am-.
fibis i artròpodes nascuts en capti
veri, se celebra els dies 22 i 23 de
setembre a La Farga. A la fira es podran comprar i vendre aquest tipus
d’animals, una activitat que des de
fa anys es porta a terme a diferents
ciutats europees.
L’organització d’Expoterrària espera la participació de més de 100
expositors amb 357 estands, la
majoria criadors aficionats i professionals de rèptils, amfibis i artròpodes
de 12 països europeus. Aquesta fira
internacional ofereix als aficionats
l’oportunitat d’obtenir animals criats
en captiveri d’excel · lent qualitat.
També són un punt de contacte en-.
tre l’aficionat i el criador i un punt
de trobada internacional de criadors
i aficionats d’aquest tipus d’animals
d’Espanya i d’Europa.
A l’edició d’enguany hi haurà, a
més, tres concursos per als aficionats a la terrarofília o a la natura en
general: concurs fotogràfic Reptilia
2007; concurs de tatuatges de rèptils, amfibis i artròpodes, i concurs
de decoració de terraris.

Estand de l’edició de l’any passat a la rambla de Just Oliveras

L’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’H celebra el Dia Mundial
El 21 de setembre se celebra a tot el món el Dia
Mundial de l’Alzheimer i, a L’Hospitalet, l’associació
de familiars de persones amb aquesta malaltia ha
organitzat diverses activitats per commemorar la
data i per reivindicar que es faci més investigació so-.
bre el tema. Així, el dimecres dia 19, a les 19h al
Centre Cultural Barradas, el doctor Sebastià Riu, metge gerontòleg del centre geriàtric Llars Mundet, pronunciarà la xerrada La malaltia de l’Alzheimer. Del
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diagnòstic als tractaments actuals. El mateix dia 21,
de 10 a 13h, hi haurà taules petitòries i d’informació
de la malaltia a tots els mercats de L’Hospitalet, a la
rambla de Just Oliveras i a l’Hospital de Bellvitge. El
diumenge, 21 d’octubre, el grup de teatre Casa de
Sòria de Barcelona actuarà al Centre Cultural Barradas. L’entrada-donatiu costarà 3 euros.
Els actes de l’entitat van començar el dia 16 amb
un mercat de vell a la rambla de Just Oliveras.
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María Luisa Herrero
mare, dos fills

Trobo que està molt bé que es faci
aquesta assignatura a les escoles,
encara que no és cap novetat ja
que antigament ja s’hi ensenyava
l’assignatura d’ètica, que no tenia
res a veure amb la religió. Em
sembla molt bé que es torni a fer
aquesta assignatura i crec que no
hauria d’haver-hi tanta polèmica
sobre això.

Xavi Sànchez
pare, dos fills

No sé massa bé quines qüestions
tracta aquesta assignatura i quina
polèmica s’ha creat sobre el tema.
Nosaltres som creients i no ens
sembla malament que s’imparteixi
una assignatura que transmeti va-.
lors de com compor tar-se, en
comptes de la religió, perquè nosaltres, com a pares, ja els podem
transmetre la religió a casa.

