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Servei d’informació i
tramitació de recursos
socials per a les famílies
Al carrer de Santiago de Compostel·la, 10 de Sant Josep
món del treball, el temps de lleure
o tenir un malalt a casa.
La creació d’aquest centre està
inclosa en el Pla d’acció municipal
(PAM) 2003-2007. L’equipament
està destinat a ser punt de referència territorial, especialment per a
les famílies, i el seu objectiu final és
millorar la qualitat de vida i en especial la prevenció.
El centre vol crear cultura de família com eix vertebrador de la societat; impulsar mesures de suport
especialment dirigides a les que tenen al seu càrrec persones dependents, i crear una xarxa social que
unifiqui criteris d’atenció a la família
al temps que coordini projectes
conjunts de les xarxes social, educativa i sanitària. # MARGA SOLÉ

Programa de la dona, Dolors Fernández. En el decurs de l’acte, el
catedràtic de ciències polítiques i
socials de la Universitat Pompeu
Fabra, Vicenç Navarro, va pronunciar la conferència Cap els nous
drets de les famílies.
“El quart pilar de l’estat del benestar són els serveis d’ajut a les famílies”, va dir Navarro, que va afegir
“els estats de benestar han d’estar
gestionats pels Ajuntaments com institució més propera al ciutadans”.
A l’acte, es va lliurar a tots els
presents la guia Les famílies es fan
100 preguntes. Algunes de les
qüestions que tenen resposta a la
guia de recursos tracten sobre com
formalitzar la relació de parella,
canviar de domicili, triar escola, el

Sanfeliu
també tindrà
piscina
municipal

Una delegació de L’H visita un
camp de concentració nazi

El barri de Sanfeliu comptarà
amb una piscina municipal integrada dins el nou poliesportiu. Així ho va anunciar l’alcalde, Celestino Corbacho, durant
l’acte d’inauguració d’aquest
equipament ubicat al carrer de
l’Estronci que està operatiu des
del passat 24 d’abril. La piscina
i la zona d’aigües amb que es
dotarà la instal·lació estarà projectada abans de finalitzar l’actual mandat municipal, a mitjans del 2007. L’alcalde va destacar
que amb la inauguració del poliesportiu s’inicia la reforma urbanística
del barri, que contempla nous carrers, més zones verdes i la construc-

Una delegació de L’Hospitalet va
assistir a la commemoració del
60è aniversari de l’alliberament
del camp de concentració nazi
de Ravensbrück, únic exclusivament per a dones, i es va afegir
a la delegació encapçalada pel
conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura. El regidor de Benestar i Família, José Vicente Muñoz, i l’assessor del Grup
Municipal d’ICV-EUiA, Josep Ribas,
van assistir als actes commemoratius
d’acord amb la decisió del Ple del 23
de febrer, aprovada per unanimitat.
També formava part de la delegació
Neus Català, l’única supervivent catalana d’entre les dones republicanes
que van estar al camp de concentració. Els assistents van fer un recorregut per les instal·lacions del camp:
els forns crematoris, les cel·les de
càstig i la fàbrica tèxtil. # REDACCIÓ

ció de 600 pisos. “Un total de 300,
seran de promoció pública i una
part important es reservarà per als
joves en règim de lloguer. Reordenarem tota aquesta zona que ara
és camp obert”, va dir.
El grup de Convergència i Unió,
de la seva banda, va recollir a mitjans d’abril 250 signatures de veïns
del barri demanant més millores
urbanístiques. Seguidament, CiU va
presentar una moció en el darrer
Ple on demanava una planificació
global d’actuacions. Segons la seva
portaveu, Meritxell Borràs, els projectes previstos no cobreixen tots els
dèficits que pateix el barri. # R.
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La OMIC y la Junta
Arbitral han vuelto a
Riera de la Creu
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
está abierta al servicio de los
ciudadanos en los locales remodelados de la calle Riera de
la Creu, 34, después de haber
pasado un periodo provisional
en la calle Digoine. Las renovadas instalaciones acogen también a la Junta Arbitral de Consumo y permiten ofrecer un mejor servicio al usuario.

La oficina de ayuda al
contribuyente está en
el edificio de La Farga

FOTO CEDIDA PER PREMSA

CiU demana un estudi per
planificar més actuacions
urbanístiques en el barri

Vicenç Navarro durant la conferència sobre la família

Commemoració del 60è aniversari de l’alliberament de Ravensbrück

Ribas, Muñoz, Català i Saura, al camp de concentració

El 19 d’abril els Mossos d’Esquadra van celebrar a La Farga la seva diada. A la jornada es reco-

VIST A L’H
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L’Ajuntament ha posat en marxa el Servei d’informació i tramitació de recursos socials del
Centre Municipal d’Atenció a
les Famílies, adreçat a tota la
ciutadania i especialment a les
famílies, gent gran i persones
amb discapacitat.
El centre està ubicat al carrer de Santiago de Compostella, 10, baixos, al costat del parc de
la Serp, i té l’objectiu de facilitar
l’accés immediat i sense cita prèvia
a la informació i la tramitació de
qualsevol recurs social, tant si és
municipal com si no ho és.
El servei el van presentar l’alcalde, Celestino Corbacho, el regidor de
Benestar i Família, José Vicente Muñoz i la regidora de Serveis Socials i
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neix els membres del cos que
han tingut una actuació destacada. A l’acte van participar l’inspector en cap dels Mossos a L’H,
Ferran López; el tinent d’alcalde
de Seguretat Ciutadana, Clemente Murillo, i la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel.

Con el comienzo de la campaña de renta 2004 se han abierto numerosas oficinas para ayudar a los contribuyentes a realizar su declaración o a remodelar el borrador que Hacienda envía con la declaración ya efectuada. La Oficina de L’Hospitalet
está situada en el edificio de La
Farga. El plazo para presentar la
declaración finaliza el dia 30 de
junio.

Explosión de una
bombona de butano en
un piso de la Florida
Una mala manipulación de los
fogones de la cocina podría haber sido la causa de la explosión de una bombona de butano, el pasado día 3, en un piso
del número 11 de la calle Ponent
de la Florida. La detonación produjo heridas leves a un vecino y
desperfectos en algunas viviendas. Los bomberos desalojaron
el edificio durante unas horas.

