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Deu col·legis reciclen oli domèstic
amb el programa Oliklak
L’entitat ASPROSEAT col·labora en el procés de recollida i neteja dels pots

Alfonso Salmerón rep les explicacions sobre el funcionament de l’Oliklak

l’empresa de sistemes de reciclatge
do mèstic OLIKL AK, SL. Marín va
destacar que el programa és una experiència sostenible i social, alhora
que “conscienciar els joves és fonamental”.

En aquests moments a L’H s’estan
recollint a través d’aquest programa,
de 800 a 1.000 litres d’oli al mes. L’oli
que sobra després de cuinar produeix
molts problemes si es llença per les
canonades, ja que embruta l’aigua i

provoca el mal funcionament de les
depuradores. El programa també té el
vessant social gràcies a la implicació
de l’entitat ASPROSEAT que treballa
per la integració de persones amb
discapacitats intel·lectuals. # R .
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Un estudiant
de L’H guanya
un dels premis
Auriga sobre
el món clàssic
L’hospitalenc Isaac García Oses,
exalumne de l’Institut Santa Eulàlia i ara estudiant universitari
d’història, ha guanyat un dels
premis de la revista Auriga, dedicada a la divulgació del món
clàssic, amb el treball titulat
Itinerari de les institucions, viatge de les paraules, que també va
ser guardonat a les Jornades Cien tífiques i Tecnològiques de L’Hospitalet per promoure la recerca entre
l’alumnat de secundària.
El treball d’Isaac estudia l’evolució de la participació ciutadana
des de l’antiga Grècia fins a l’actualitat, i centra el moment present a
L’Hospitalet sempre que li ha estat
possible, a través de les convocatòries electorals de la nostra democràcia actual. Així, l’estudiant ha seguit
tant l’evolució dels drets personals
dels individus com el lèxic política i
institucional.
Dels sis capítols del treball, el
primer se centra en L’Hospitalet i
en l’evolució electoral de les convocatòries del 2003 i del 2006. El
segon, però, està dedicat a l’Atenes
clàssica, al concepte de ciutadà i a
les seves cambres legislatives. Isaac
García vol especialitzar-se en història antiga. # REDACCIÓ
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Els alumnes de les escoles
E
Joan Maragall, La Marina, Sant
C
Josep-el Pi, Patufet, Pau Vila,
O
Montesori i Jaume Balmes, i els
L
instituts Bellvitge, Santa Eulàlia i
O
Eduard Fontserè col·laboren en
G
el procés de recollida d’olis doI
mèstics a les escoles. Aquesta
A
iniciativa s’emmarca en el pro jecte mediambiental que l’Ajuntament va endegar a finals de l’any
passat i que forma part de l’A genda
21 escolar. Es tracta del programa
Oliklak, que pretén involucrar els escolars de la ciutat en el reciclatge de
l’oli domèstic.
Els alumnes d’aquests centres
col · laboradors por ten, setmanalment, un pot de plàstic, el claki, amb
oli que recullen a casa de rebuig i
després l’entitat ASPROSEAT s’encarrega de la recollida i neteja dels
pots. L’oli domèstic que es re cull
amb els clakis es fa servir per fabricar biodièsel, un combustible que
produeix menys CO2 que d’altres de
tipus fòssil.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el regidor de Medi Ambient, Alfonso Salmerón, van visitar el
centre Eduard Fontserè per conèi xer de prop el programa, així com
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