serveis

12 de juny del 2006

ENQUESTA

Part assistit per dos agents

Vostè comparteix
les tasques
domèstiques amb
la seva parella?

Gabriel Cazado

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet ha atès una dona de
35 anys que anava de part, estesa en un banc dels jardins Antonio Ma
chado, al costat de l’avinguda d’Isabel la Catòlica. El caporal Carlos Se
gura (a la fotografia) i l’agent Antonio Mellado van acudir al lloc alertats
per un home quan es trobaven patrullant per la zon, de matinada.
Els agents es van trobar que el part ja s’havia iniciat i que tot anava
molt ràpidament, ja que el nadó tenia el cap fora. Un cop es va produir
el naixement, els policies van cobrir la mare i el fill amb una manta,
mentre començava a ploure i esperaven l’ambulància de la Guàrdia
Urbana amb personal especialitzat. Mare i fill van ser traslladats a
l’Hospital General de L’Hospitalet en bon estat.
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Venda de
butlletes del
sorteig de la
solidaritat

Convocat el Premi internacional de
novel·la policíaca L’H Confidencial

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Alberto Fernández
fuster

Faig tot el que puc a casa i a
més estic plenament d’acord
a fer-ho. Bé, la veritat és que
ajudo en tot menys en la plan
xa. Ara no tinc feina i la meva
dona sí, per això veig normal
que jo m’enc arregui de més
tasques domèstiques. Si treballéssim a fora tots dos, ens ho
repartiríem a mitges.

José López Vieiros
jubilat

Gabriel Cazado

L’Ajuntament i Roca Editorial con
voquen el Premi L’H Confidencial
2007, premi internacional de novel
la negra, que agafa el nom del fanzi
ne del Club de Lectura de Novel·la
Negra editat per la Biblioteca la Bòbila.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, i la directora de
Roca Editorial, Blanca Rosa Roca,
han presentat les bases i el calen
dari d’aquest nou premi literari en
què poden participar escriptors de
gènere negre, amb obres escrites
en llengua espanyola, originals i inè
dites, que no tinguin compromesos
els drets ni hagin rebut anteriorment
altres premis.
L’impor t en metàl · lic serà de
12.000 euros, lliurats en concepte
de remuneració per a la cessió i per
a l’explotació dels drets mundials de
l’obra guanyadora per Roca Editorial
que la publicarà en la col·lecció Ro
ca Criminal.
Els autors han d’enviar els origi
nals sota pseudònim a l’adreça de
Roca Editorial (av. Marquès de l’Ar
gentera, 17, pral. 3r, de Barcelona).
El termini d’admissió dels originals
finalitza el 15 de setembre. L’obra
guanyadora es farà pública en un
acte que se celebrarà el 17 de març
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GUÀRDIA URBANA

L’Oficina local de la Creu Ro
ja ha posat a la venda, com
cada any per aquestes da
tes, les butlletes del Sorteig
d’Or, amb el qual l’entitat reforça l’actuació en progra
mes socials per als infants,
la gent gran, la població im
migrada, la prevenció i les
emergències, entre d’altres.
La campanya d’enguany
està dedicada a les històries
d’or, una sèrie de relats que
expliquen experiències de
persones que en algun mo
ment de la seva vida han
rebut ajuda desinteressada.
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de 2007, al CC la Bòbila. Des de la
seva fundació l’any 1999, la biblio
teca del centre cult ural s’ha especia
litzat en gènere negre. Compta amb
un fons especial de llibres, audio

visuals, revistes, fanzines i premsa
especialit zada d’aquest gènere.
També organitza activitats com el
club de lectura, els cicles de cinema
negre, xerrades i exposicions.
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Ajudo ara molt més del que
feia quan era més jove. És clar
que aleshores jo treballava i la
meva dona s’encarregava de la
casa. Però no m’importa fer-ho
i d’altra banda, ara la meva dona té algun problema d’artrosi
que l’impedeix fer alguns esfor
ços i miro d’ajudar-la en les fei
nes de casa tot el que puc.�

Juan Luis Alfonso
conductor

Col·laboro en tot i a més treballo
en dos llocs fora de casa. Menys
cosir i posar la rentadora perquè
no m’atreveixo, no sigui que faci
alguna cosa malbé, tota la resta se
me’n dona bé. Tant la meva dóna
com jo som de família nombrosa i
per això estem acostumats des de
petits a repartir-nos la feina. Ja és
un tema d’educació.

