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POLIESPORTIU DEL CENTRE

Convocatòria

gabriel cazado

Farga (c. de Barcelona, 2). Durant els primers
quinze dies de preinscripció ja han realitzat
aquest tràmit més de 4.000 persones. A partir
del 5 de març, la preinscripció s’haurà de fer a
les instal·lacions del poliesportiu.
El Poliesportiu del Centre, que es troba a la
Riera de l’Escorxador, està previst que entri en
funcionament el mes d’abril. Durant els primers
mesos, fins al 31 d’agost, com a campanya de
promoció, totes les persones que s’inscriguin no
hauran de pagar quota de matrícula.

Li sembla bé que
el telèfon mòbil
sigui cada dia més
un ordinador?

SENSIBILITZACIÓ

Enric Tarragó
jubilat

Obert el termini
d’inscripció per a
29 pisos de lloguer

No, tinc un mòbil que sols té dos
anys i ara me’l canviaré per un
que em permeti trucar i rebre
trucades i prou. Des d’un te-.
lèfon mòbil no necessito res més.
Si vull Internet m’hi connecto
amb l’ordinador, però en sóc poc
partidari perquè les consultes les
faig a les enciclopèdies i llegeixo
llibres i diaris en paper.  

arxiu

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha
obert el termini d’inscripció per al
sorteig de 29 habitatges de lloguer
per a joves al carrer del Prat, 11 i 13,
al barri de Bellvitge. La promoció es
tà dirigida a persones d’entre 18 i 35
anys. Tots els habitatges són de tres
dormitoris i tenen una superfície útil  
d’entre 59 i 60 metres quadrats. Per
aquest motiu la promoció es dirigeix
a famílies o unitats de convivència
de tres persones o més. S’adjudica
ran en règim de lloguer per un ter
mini de 5 anys.
Alguns dels requisits per accedir
als habitatges són: estar inscrits a la
Borsa Jove d’Habitatge o a la Borsa
Social d’Habitatge de l’Oficina d’Habitatge de L’H, estar empadronats i
residir a L’Hospitalet amb una antiguitat mínima de cinc anys i no ser
propietaris d’un habitatge, ni titular
d’un dret real d’ús o gaudi de cap.
Les persones interessades han
de presentar la seva sol · licitud,
abans del 5 de març, a l’Oficina de
l’Habitatge, plaça Espanyola, 21,
baixos, de dilluns a divendres, de
10 a 14h, i de dilluns a dijous, de
16 a 18h. El sorteig es realitzarà el
dia 27 de març al Centre d’Activi-.
tats La Farga.  

La Fageda d’en Jordà, a la Garrotxa, és un dels destins previstos

Nou cicle d’excursions a espais naturals
i a instal·lacions mediambientals
L’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament ha iniciat un nou programa de sortides mensuals per visitar espais naturals d’interès paisatgístic
d’arreu de Catalunya i instal·lacions i equipaments
mediambientals metropolitans. L’objectiu de les ex
cursions és sensibilitzar la ciutadania en relació amb
la riquesa natural que ens envolta i la necessitat d’in
corporar a la nostra vida quotidiana hàbits cada cop
més sostenibles que ens ajudin a conservar el medi
ambient. Segons el calendari previst, el 24 de febrer
es visitarà Montserrat i el Coll de Can Maçana; el 24
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ENQUESTA

La matriculació comença el 5 de març
El procés de matriculació per al Poliesportiu del
Centre està previst que s’iniciï el pròxim 5 de
març a les instal·lacions d’aquest equipament.
Per poder formalitzar la matrícula cal haver
realitzat prèviament la preinscripció. L’Ajuntament
notificarà a les persones preinscrites quin dia
han de formalitzar la matrícula. Per fer aquest
tràmit caldria presentar el DNI i un número de
compte corrent.
En aquests moments encara és possible
realitzar la preinscripció a les oficines de La

/

Recollida de
mobles
93 338 07 45

de març, el Parc Natural Cadí-Moixeró, Castellar de
N’Hug i Fonts del Llobregat, i el 21 d’abril, es farà un re-.
corregut per la Fageda d’en Jordà i Olot. La primera
de les sortides d’aquesta temporada ha estat a la po-.
tabilitzadora de Sant Joan Despí i al Museu de les
Aigües de Cornellà. L’activitat es realitza en col·labo
ració amb el Departament de Medi Ambient de la Ge-.
neralitat, la Diputació de Barcelona i la Fundació Territori i Paisatge. Les reserves es poden fer a través
del telèfon 93 402 99 25 o del correu a21@l-h.cat.
Places limitades.
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Ana Barroso
cuinera

Crec que és el que busquem des
de fa temps. A mi abans m’agradava escoltar i gravar cançons amb
el mòbil però ara ja ni ho faig.
Està bé que es pugui navegar per
Internet però, la veritat, el problema és que la telefonia mòbil és
molt cara. Sols el faig servir com a
telèfon i agenda personal i també
telefònica.

Yuriy Shenkaruk
estudiant-publicista

La veritat és que cada vegada
depenem més del telèfon mòbil.
De vegades truquem per qual-.
sevol cosa sense necessitat. M’a-.
gradaria un dia no haver de portar-lo perquè sembla que no pu-.
guem viure sense ell. Ara s’hi pot
fer quasi de tot amb les noves
tecnologies, però crec que sols
hauria de ser telèfon i prou.

