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Educació. La iniciativa està adreçada als alumnes de 4t d’ESO dels centres que ho sol·licitin

L’Ajuntament reforçarà la conversa
en llengua anglesa als instituts
La voluntat municipal és apostar per l’anglès per fer
d’aquest idioma un eix bàsic de la formació dels joves
i transformar L’Hospitalet en una ciutat trilingüe
Entre els mesos d’octubre i desem·
bre es posarà en marxa a la ciutat
un projecte pioner a Catalunya per
potenciar el coneixement de l’an·
glès entre els joves amb la finalitat
que adquireixin més coneixements
a l’hora de cercar una feina. Així ho
ha manifestat l’alcaldessa, Núria Ma·

rín, en la presentació del programa:
“L’Hospitalet és una ciutat emergent
en la qual s’estan desenvolupant
projectes importants i volem que els
ciutadans que cerquin feina tinguin
les millors eines per trobar una opor·
tunitat en aquest desenvolupament,
on el coneixement d’idiomes els serà

indispensable”. La iniciativa respon
a l’actual transformació urbanística i
del teixit productiu de la ciutat, amb
un important potencial turístic, de
creixement del sector hoteler i de
la restauració i també dels sectors
biomèdic i cultural .
El programa d’auxiliars de con·
versa en llengua anglesa s’adreça
als centres educatius de secundària
públics i concertats i ha estat pre·
sentat a una trentena de directors
d’instituts. Es preveu que aquests
auxiliars de conversa siguin un re·

curs complementari per al treball
de l’aula i es garantirà a tots els
grups de 4t d’ESO durant les hores
lectives de matèria d’anglès dels
centres que voluntàriament ho deci·
deixin. La sol·licitud per participar-hi
serà per mitjà d’un acord del Con·
sell Escolar de cada centre.
El pla preveu iniciar una experi·
ència pilot en instituts d’octubre a
desembre de 2016 i després fer
el programa generalitzat a tots els
centres durant els primers sis me·
sos de l’any 2017. y

Ecologia. El naixement coincideix amb protestes veïnals per la destrucció de nius de cotorra

Neixen tres falcons pelegrins
al niu de l’edifici Realia
Els pollets són fills de la parella esta·
blerta a la ciutat i ja han començat a
volar. La introducció del falcó pelegrí
a L’Hospitalet és una acció de l’Agen·
da 21 que es va iniciar ja fa uns anys
per millorar la biodiversitat de la ciu·
tat i ajudar a regular les poblacions
d’aus urbanes com coloms, gavilans
i cotorres, que provoquen problemes
sanitaris, ambientals i econòmics a

persones, edificis i mobiliari urbà.
D’altra banda, veïns de L’H s’han
mostrat indignats per la destrucció
de nius de cotorres i la mort d’alguns
pollets en el decurs d’una poda d’ar·
bres als parcs de la Marquesa i de
Can Buxeres. Segons l’Ajuntament,
abans de la poda es va avisar la pro·
tectora d’animals Olescan perquè es
fes càrrec de les cries. y

cedida per l’ajuntament
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Sanitat

Diverses
actuacions per
acabar amb
les plagues
d’escarabats
El Servei de Salut de l’Ajuntament
ha augmentat enguany les zones de
clavegueram tractades amb insecti·
cides per tal de garantir un espai pú·
blic lliure d’insectes. En aquest sen·
tit, s’han incrementat en un 41% les
zones tractades amb pintura insecti·
cida per evitar les plagues d’escara·
bats. Aquest tractament, que es va
fer el mes de març, té efectivitat du·
rant sis mesos. També s’ha efectuat
una acció especial amb gel insecti·
cida a les zones considerades d’alt
risc de tots els districtes de la ciutat,
i es controlarà periòdicament durant
l’estiu fins al mes de setembre.
A més d’aquestes actuacions, el
Servei de Salut atén totes les sol·
licituds de la ciutadania. No obstant
això, l’Ajuntament també alerta que
els focus dels insectes poden estar
en l’interior de finques o clavegueres
particulars, i correspon a les comu·
nitats de veïns aplicar les mesures
necessàries. Es recomana una nete·
ja anual de les arquetes interiors per
evitar les plagues i també executar
les tasques necessàries de con·
servació i manteniment de les parts
comunes de les finques. y

