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On the air !!!
Ràdio L’Hospitalet posa en antena una nova programació des del 96.3 FM

Ràdio L’Hospitalet ha iniciat
aquest mes de setembre
una nova temporada amb
una graella continuista però també renovada. Programes d’informació i reflexió
sobre l’actualitat, esports i
entreteniment són els eixos
bàsics d’una programació
que segons el seu director,
Carles Torreiro, persegueix
potenciar “el seu caràcter
de proximitat i de servei”.
Els magazines, els programes temàtics, la música, els informatius i les retransmissions
esportives conformen una graella que es desenvolupa des de
les 9 del matí a la mitjanit els
set dies de la setmana. La informació de caràcter general es
continua oferint en conveni
amb COMRàdio.
Els magazines marca de la
casa, La vida al dia, (dilluns a
divendres, de 9 a 12h, conduït
per Mabel Moreno) i Contantes
y Sonantes (dilluns a divendres,
de 12 a 13.30h, presentat per
Fulgencio López), incorporen
noves seccions, mentre que
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Els estudis i la redacció de l’emissora municipal es troben a Santa Eulàlia

Jaume García es trasllada als
dissabtes i als diumenges de 17
a 20h amb una revista de ficció
i humor, Cotton Club.
Aquesta temporada apareixen també nous programes temàtics: Chaise Longe (cultura

alternativa); Ones de fe (religió); Más se perdió en Cuba
(humor); Sessió de tarda (cinema crític), Crònica sentimental
(memòria històrica) i Tertúlies.
La programació espor tiva,
coordinada per Jordi Mèlich, es

L’ONG Akwaba construeix
un hospital a Costa d’Ivori
Comptarà amb un centre de distribució de medicaments
El passat mes de juliol es
va posar la primera pedra
de l’hospital Catalunya que
es construirà al poblat d’Attienkró, a Bouaké. L’acte va
comptar amb la presència
del conseller en cap, Artur
Mas; el regidor d’Interculturalitat de l’Ajuntament de
L’H, Francesc Josep Belver, i
el director de la Fundació
Akwaba, Lluís Esteve. L’hospital oferirà assistència a la població, en especial a la dona i a
la primera infància.
A més, s’assegurarà l’accés
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als medicaments amb criteris
de qualitat, eficàcia, seguretat i
despesa. El finançament de l’obra va a càrrec de la Generalitat, la Diputació de Valladolid, la
Fundació Akwaba i l’ONG ivoriana, am b un pressupost de
673.101 euros. La presència de
les autoritats i de representants
d’Akwaba a Costa d’Ivori va servir també per inaugurar tres

Los vecinos
piden el IVA
reducido en
los servicios
La CONFAVC (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya) a la
que pertenece Federación
de Asociaciones de Vecinos
de L’Hospitalet está recogiendo firmas para pedir el
IVA reducido al 5% para los
servicios de primera necesidad como agua, gas, electricidad y teléfono. Hasta finales de julio se habían recogido
en Catalunya 6.000 firmas de
las que 2.000 per tenecen a
ciudadanos de L’Hospitalet.
La recogida de firmas “se ha
ampliado a las comunidades autónomas de Asturias, Aragón y
Castilla-La Mancha y una vez reunidas se trasladarán al Congreso de los Diputados de Madrid”,
ha explicado el presidente de la
FAVLH, Manuel Piñar. El líder
vecinal piensa que a finales de
año deben haber conseguido el
objetivo del IVA reducido en los
servicios básicos, “si no iniciaremos otras acciones”, ha manifestado.
De momento aún están recogiendo firmas en los locales
de las asociaciones de vecinos
de cada barrio. # M . S.
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potencia amb més participació
de l’oïent. Es mantenen les retransmissions dels primers equips de l’Hospi i del CB i el
programa Temps afegit (dilluns
a divendres, de 22 a 23h, i diumenges de 21 a 23h). # R.

Editada una guia de
recursos per a les persones
amb disminucions
El col·lectiu de persones
amb disminucions físiques,
psíquiques i sensorials disposa d’una guia que recull
els serveis al seu abast i
que contribueixen a millorar la seva qualitat de vida.
La guia ha estat elaborada a
partir del treball de la Comissió
Tècnica de professionals dels
serveis de persones amb disminució de L’H davant la constatació que feia falta un instrument
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que permeti una consulta senzilla i àmplia de tots els serveis
destinats al col·lectiu. La publicació s’estructura en 77 fitxes
que sintetitzen els serveis i
prestacions.
El document l’han editat
conjuntament l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona i està
adreçat als professionals de la
ciutat que treballen amb persones amb disminucions físiques,
psíquiques i sensorials. # R.

Inaugurado un nuevo
centro especial de trabajo
con 300 empleos
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Pàgina web de la
Fundació Akwaba:
akwaba.pangea.org
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Maite Vila ha treballat durant 9 anys a Costa d’Ivori

centres. La seu de l’ONG ivoriana que donarà suport a la
tasca de coordinació dels projectes i de captació de voluntariat, la piscifactoria al camp penal de Bouaké i el centre de salut Gonfreville. També, es va retre homenatge a Maite Vila, que

torna a Catalunya després de
nou anys de treball a Costa
d’Ivori on ha aconseguit impulsar la creació de l’ONG africana que dissenya tots els projectes que Akwaba realitza al
país i on treballen una vuitantena de persones. # P. GONZALO

El centro especial de trabajo Sifu (Servicios Integrales
de Fincas Urbanas), dedicada a la gestión de diversos
centros de trabajo, ha abierto un local en la calle Famadas en el que prevé
crear 300 puestos de trabajo. Esta acción se deriva del
acuerdo firmado por la UGT y
Sifu el año 2000 para fomentar la integración laboral del co-
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lectivo de disminuidos de la
ciudad.
El grupo Sifu nació en 1993
de la mano de Albert Campabadal como una pequeña empresa con el objetivo de integrar
disminuidos físicos y sensoriales en el mundo laboral. Actualmente el grupo tiene más de
700 trabajadores formados y
especializados, un 89% de los
cuales son disminuidos. # R.

