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Recerca

Acord. Les dues entitats difonen el respecte pels drets humans

Sanidad

Estudi sobre
assetjament
homòfob

Renuevan las
ambulancias
de la zona

L’Observatori contra la Homofòbia
realitzarà a L’H un estudi sobre l’as·
setjament escolar homòfob. Hi col·
laboraran l’Ajuntament i la Universitat
Autònoma de Barcelona. La recerca
es realitzarà a l’Institut de Bellvitge i
es treballarà amb professors, famílies,
alumnes i personal no docent. Serà
el primer estudi d’aquest tipus a la
ciutat. Un dels objectius és detec·
tar casos d’assetjament per motius
d’identitat de gènere a l’institut. y

El CatSalut ha puesto en marcha
41 nuevas ambulancias del Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM) en
la zona sanitaria de L’Hospitalet y el
litoral del Baix Llobregat (800.000
habitantes). Los vehículos dan priori·
dad a la asistencia cualificada sobre
el traslado de pacientes. 35 cuentan
con dos técnicos de emergencias,
cuatro disponen de un enfermero i/o
un médico, y dos turismos, con un
médico y un técnico sanitario. y

Comerç

Sis botigues del
Centre munten la
Ruta Alternativa
La Ruta Alternativa pretén dinamitzar
les propostes comercials de caràcter
alternatiu dels seus promotors: una
botiga de discos i llibres, un estudi
de ioga, una barberia, una cervese·
ria, una parada de DVD i videojocs i
una botiga de puericultura i joguines.
Tots els establiments són del Centre
i ofereixen descomptes en aquests
inicis del projecte, que es vol ampliar
a altres botigues de la ciutat que s’hi
vulguin afegir. y

Amadeu Juan i Valentí Estalella oficialitzen la col·laboració de Tres Quarts per Cinc Quarts i Amnistia

Amnistia Internacional ja té
presència a L’Hospitalet
Un acord amb l’associació Tres Quarts per Cinc
Quarts permetrà que l’entitat de defensa dels
drets humans tingui grup propi a la ciutat
L’associació Tres Quarts per Cinc
Quarts i Amnistia Internacional
(AI) han signat un protocol de col·
laboració que permet aquesta úl·
tima tenir presència a la ciutat. En
la pràctica, el conveni suposarà,

en paraules del president de Tres
Quarts per Cinc Quarts, Amadeu
Juan, “fer actes en comú, fer difusió
dels actes que fa Amnistia Interna·
cional i ajudar-los a crear un grup
a L’Hospitalet”. L’entitat va posar en

marxa fa uns mesos una Aula de
Drets Humans, i ara fa un pas més.
De la seva banda, el vicepresi·
dent d’AI a Catalunya, Valentí Esta·
lella, ha explicat que “fa molts anys
que s’intentava tenir un grup local a
L’Hospitalet”, fet que ara serà pos·
sible gràcies a aquest conveni. El
primer acte conjunt ha estat un col·
loqui amb Serge Kambale, activista
pels drets humans de la República
del Congo. y

Micromecenaje

Campaña de
Akwaba para
clases de español
La entidad está recogiendo fondos
para poder comprar libros de apoyo
para las clases gratuitas de español
que imparte a 60 mujeres de dife·
rentes nacionalidades y en situación
vulnerable. Akwaba quiere conseguir
1.200 euros (20 por cada alumna)
para comprar los libros de texto. La
campaña está abierta hasta el 31 de
marzo y las aportaciones se pueden
efectuar a través de la página web
www.migranodearena.org. y

