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Què és el que
més t’agrada de
passar l’estiu a
L’Hospitalet?

CONSUM

MOSQUITS, ESCARABATS, RATOLINS....

S’estén la
campanya
per a l’estalvi
d’aigua

Consells per evitar les plagues a l’estiu 
nyia, tenir-los nets i donar-los les racions indicades de pinso, per evitar
que les restes de matèria orgànica
que quedin en el plat puguin actuar
com a reclam per a rosegadors, in
sectes i altres tipus d’animals.
Canviar a diari l’aigua de les mas
cotes.
Barrar el pas als animals i disminuir
els factors que els estimulen a viure
i reproduir-se.
Evitar humitats, goteres, condensa
cions, bassals d’aigua.
Vigilar els sostres falsos i altres ra
cons sense llum, sobretot on hi hagi
escalfor.
Mantenir tapades les escombraries
i retirar-les diàriament.
En cas que la plaga ja hi sigui, elimi
nar-la sense posar en perill la salut de
les persones.

Tota mena de recursos
per a les vacances

Recollida de
mobles
93 338 07 45

Saleh Said
refugiat sahrauí, 11 anys

Aquest és el quart any que passo
l’estiu a L’Hospitalet. Quan vinc
aquí, allò que més m’agrada és
anar a la piscina i també a la fi
ra. Al matí anem al casal d’estiu
del poliesportiu, que també és
molt diver tit. Jugo amb altres
nens sahrauís i també amb nens
d’aquí. Ah! També m’agrada molt
la família que m’ha acollit.

Fatima Mahdim

VIATGETECA

Amb l’arribada de l’estiu, el servei de la Viatgeteca
viu l’època de major afluència d’usuaris. Per dinamit
zar el servei i donar-lo a conèixer, la regidoria de Joventut ha organitzat enguany dues jornades intercul
turals dedicades a Bolívia i Pakistan en col·laboració
amb les entitats Espíritu de Sant Cruz de la Sierra i
Wafae, respectivament.

Ajuntament...........................................................................................F93 402 94 00 Fwww.l-h.cat
Bombers..............................................................................................................................F03 437 00 80
Centre d’Atenció a les Famílies...................................................................................F93 402 99 90
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ................................. F93 298 18 70 Fwww.l-h.cat/caid
Centre d’Activitats La Farga, SA......................................... F93 261 52 00 Fwww.lafarga.com
Centre Cultural Barradas..............................................................................................F 93 337 79 62
Centre Cultural Tecla Sala........................................ F93 338 57 71 Fwww.l-h.cat/ccteclasala
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ....................................................................... F93 413 13 00
Delegació del Col·legi d’Advocats.............................................................................. F93 337 31 88
Dipòsit de vehicles.......................................................................................................... F93 261 22 22
Districte de Bellvitge-Gornal......................................................................................... F93 336 44 11
Districte de Centre-Sant Josep-Sanfeliu...................................................................F93 402 99 04
Districte de Collblanc-la Torrassa................................................................................ F93 447 03 60
Districte de Pubilla Casas-Can Serra i la Florida-les Planes............................... F93 437 71 25
Districte de Santa Eulàlia i Granvia L’H.................................................................... F93 298 85 80
Guàrdia Urbana................................................................................................................F93 402 95 25

Telèfon únic de
la policia
088

Evitar els forats i les depressions del
terreny on es pugui acumular aigua.
Per evitar que els mosquits
entrin als edificis caldrà:
Instal·lar teles mosquiteres.
Tapar les esquerdes i els forats de
les parets i els sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i vigilar
que tanquin bé.
Col·locar dobles portes a les plan
tes baixes d’àrees obertes on pot
haver presència de rosegadors.
Cobrir els forats de ventilació amb
tela mosquitera.
Pel que fa al control de les
plagues i evitar la proliferació d’esca
rabats, rates i insectes:
Extremar la neteja a la llar especial
ment en aquelles zones on es manipulin o emmagatzemin aliments.
Tenir cura dels animals de compa

Gabriel Cazado

Grans consumidor s d’ai 
gua, com poden ser establi
ment s, bars, restaurant s,
equipaments i entitats de
Collblanc-la Torrassa, són
els destinataris d’una nova
fase de la c ampanya de
sensibilització per reduir-ne
el consum engegada per l’A
juntament i l’associació Eco
logistes en Acció. L’objec
tiu és incentivar-los perquè
realitzin una ecoauditoria,
assessorats per tècnics es
pecialit zat s, i aconseguir
que es comprometin formal
ment a estalviar aigua mo
dificant els seus hàbits.
A totes les empreses o
entitats que hi participin se’ls
proporcionarà mecanismes
estalviadors així com ma
terial de difusió de la campanya per conscienciar els
socis, usuaris o clients. Els
experts han calculat que la
utilització d’aquests siste
mes que limiten el consum
en aixetes, dutxes i cisternes
pot suposar un estalvi de
fins al 20% del consum domèstic.

L’arribada de l’estiu i l’augment de les
temperatures poden incrementar les
colònies de mosquits, altres insectes
i petits animals, com escarabats o
rates, i formar-se plagues.
Cal tenir en compte que els ous i
les larves dels mosquits viuen en petites masses d’aigua estancada, en
àrees exteriors, properes a la presèn
cia humana. Per evitar la prolifera
ció de mosquits convé:
Buidar dos cops per setmana els
recipients de l’exterior que puguin
acumular aigua.
Buidar dos cops per setmana o ta
par amb tela mosquitera espessa els
safareigs, basses petites i els barrils
d’aigua.
Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de des
guassos.
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ENQUESTA

Donació de 2.000 euros
La Xarxa de Concessionaris d’Automòbils de L’Hospitalet ha donat 2.000
euros a l’Associació de Disminuïts Psíquics Mare de Déu de Bellvitge. Es
tracta de part de la recaptació de la Gran Setmana de l’Automòbil de
L’H, que va tenir lloc a La Farga del 18 al 21 de maig. En aquesta edició
van participar 16 concessionaris de la ciutat i es van vendre un total de
120 vehicles. L’acte de lliurament del xec es va fer a la seu d’aquesta
Associació de Disminuïts que gestiona el centre especial de treball
Tallers Bellvitge. A la imatge, d’esquerra a dreta: Mario Gavilán, director
de l’entitat; José Vicente Muñoz, el regidor de Benestar i Família; César
López i Rosa Gómez, representants de la Xarxa de Concessionaris, i
Matilde García, membre de l’Associació de Disminuïts.
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Informació al Contribuent............................................................................................. F900 20 10 20
Jutjat de violència domèstica...................................................................................... F93 402 41 51
Línia directa amb l’alcalde........................................................................................... Fajhospi@l-h.cat
Oficina municipal d’Escolarització..............................................................................F93 402 96 67
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor..................................................... F93 337 61 62
Oficina municipal d’Habitatge..................................................................................... F93 447 02 10
Of. de Recursos per a l’Emancipació Juvenil.......... F93 260 24 94 F www.espai-jove.net
Planificació familiar.......................................................................................................... F93 260 00 34
Servei d’informació de la Generalitat...................................................... F012 Fwww.gencat.cat
Societat L’H 2010............................................................................................................. F93 448 75 90
Tanatori................................................................................................................................F93 262 02 02
Teatre Joventut.................................................... F93 448 12 10 F www.l-h.cat/teatrejoventut
Telèfon de la llum............................................................................................................ F900 28 29 30
Urgències sanitàries............................................................................................................................. F061
Web del comerç................................................................................ Fwww.e-promocio.com/comerç
Xarxa de biblioteques................................................................................. Fwww.l-h.cat/biblioteques

Deixalleria
municipal
93 336 30 06

Deixalleries
mòbils
93 338 07 45

Informació
municipal
93 402 94 94

refugiada sahrauí, 12 anys

És la primera vegada que vinc a
passar l’estiu a L’Hospitalet. Però
ja havia estat altres vegades a
Espanya: dos estius més a Extre
madura. Les vacances a L’H són
molt divertides perquè anem a la
piscina i també hi ha festa major.
M’agrada més haver vingut aquí
que a Extremadura, perquè el
mes d’agost anirem a la platja!

Nebuha Ihdrid

refugiada sahrauí, 11 anys

És el primer estiu que vinc a L’H,
però abans havia vingut a la Seu
i un cop a Itàlia. M’agrada venir
perquè puc anar a la piscina, a
la platja, a la festa major, al casal
d’estiu al parc. De vegades, trobo
a faltar la meva família, però la
família d’aquí em tracta molt bé.
I els nens i les nenes que he
conegut són molt macos.

