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ENQUESTA

Sergio Fidalgo dirigeix ‘23 perico’,
una revista espanyolista de debat

Et poses
el cinturó de
seguretat quan
vas en cotxe?

L’hospitalenc Sergio Fidalgo és el director-editor de la revista 23 perico amb tota la informació
del club de futbol de l’Espanyol. La revista té 64 pàgines i hi ha una mica de tot: entrevistes,
reportatges, humor, tertúlies i tota la informació que poden requerir els socis o la gent pròxima
a l’Espanyol. La revista té una periodicitat trimestral i es ven als quioscos de Bellvitge a 7 euros.
“També la portem a trobades de penyes i actes del club perquè el soci i l’aficionat la conegui”,
diu el director. L’opinió és un dels espais importants de 23 perico i a cada número hi ha un
“baròmetre perico” sobre diverses qüestions del club. Segons Sergio Fidalgo, “a l’Espanyol
li feia falta un revista d’aquest tipus ja que la informació diària ja està recollida en el diaris
d’informació general i esportiva, però mancava l’opinió dels pericos del carrer”. Amb la
inauguració del nou estadi de Cornellà-el Prat, prevista per al final de l’any 2008, Fidalgo vol
que la revista sigui un referent. “Ampliarem la distribució a Cornellà i L’Hospitalet”, ha dit.

Gemma Ruiz

VIST A LA CIUTAT

psicòloga

MUNICIPIS

Sempre utilitzo els sistemes de
seguretat dels vehicles, em sem
bla una cosa imprescindible. A
més, tinc una nena de tres anys
que porta la cadireta homologa
da de retenció infantil, necessària
al cotxe. Tant si vaig als seients
davanters com si vaig als del dar
rere, amb la nena, sempre em poso el cinturó de seguretat.
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Estació central’ de TV L’H
����
arriba als 200 programes�

gabriel cazado

El magazín Estació central de Televisió de L’Hospitalet va celebrar el 22 de fe
brer el programa 200 amb una edició dedicada a la transformació de la Granvia. El programa es va fer des del restaurant Nuclo, a les instal·lacions de la
Fira a L’Hospitalet. Hi van participar l’alcalde, Celestino Corbacho, i arquitec
tes com Albert Viaplana, autor de la plaça d’Europa; Enric Ruiz Geli, respon
sable de l’hotel Prestige, i Makoto Fukuda, membre de l’estudi del japonès
Toyo Ito, que ha dissenyat l’ampliació de la Fira i el restaurant Nuclo. Estació
central també va visitar dues de les empreses del Districte Econòmic: el
Centre Comercial Gran Via 2 i la seu de Porcelanosa.

Mural artístic al pati
del CEIP Joaquim Ruyra

gabriel cazado

Els alumnes del CEIP Joaquim Ruyra han realitzat un mural artístic al
pati de l’escola en el qual han participat 304 alumnes. La temàtica
és diversa, amb diferents plafons dedicats a Picasso, Mozart, el Qui
xot i Andersen. El mural forma part de la campanya de sensibilitza
ció i civisme que es va iniciar l’any 1995, en la qual participen nou
centres educatius, amb l’objectiu de fomentar aquests valors a les
escoles. La primera tinenta d’alcalde, Núria Marín, i el tinent d’alcalde
d’Educació, Lluís Esteve, han visitat el mural.
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Pilar Pérez
mestressa de casa

La veritat és que ara, sempre que
pujo al cotxe em poso el cinturó
de seguretat, tant si vaig als se
ients de davant o als del darrere,
i porto una cadireta homologada
per a la meva neta. Abans, quan la
meva filla era petita, no era obligat portar cadireta especial per
a nens al cotxe i un accident de
trànsit quasi li costa la vida.

Yokasta García
manipuladora d’aliments

Sí, sempre em poso el cinturó
de seguretat quan vaig en cotxe,
sobretot ara que estic embaras
sada de vuit mesos. La veritat és
que resulta una mica incòmode
por tar-lo quan estàs en estat
avançat, però és necessari ja
que no vull córrer cap risc, per
la seguretat del meu fill i per la
meva.

