LA CIUTAT

13 de maig del 2002

La Farga acollirà la 7a edició
de La Casa, del dia 23 al 26
La fira està dirigida als sectors immobiliari, financer i de serveis per a la llar
Més d’un centenar
d’expositors oferiran
un ampli ventall
de possibilitats a
les persones que
desitgin rehabilitar,
vendre, comprar o
canviar d’habitatge

Activa’t,
un projecte
per lluitar
contra les
desigualtats
home-dona
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament acull
el projecte Activa’t, un programa que té com a objectiu lluitar contra la desigualtat d’oportunitats entre els
h o me s i l e s d o n e s d e
L’Hospitalet.
E l p ro g rama co mp ta
amb el suport del Fons Social
Europeu i s’inscriu en la iniciativa comunitària Equal, que
pretén promoure estratègies i
mètodes per posar fi a les discriminacions i les desigualtats
en el món laboral.
A través d’Activa’t s’oferirà
informació, orientació laboral i
formació professional individualitzada a un col·lectiu de 1.500
dones, amb la possibilitat de
desenvolupar un itinerari d’inserció laboral. Així mateix, el
projecte Activa’t preveu treballar
conjuntament amb tècnics de
les ciutats de Prato (Itàlia) i
Rennes (França).
L’acord per desenvolupar el
nou programa l’han signat el tinent d’alcalde de Promoció
Econòmica, Alfons Bonals, Carmen Riera, tècnica de la iniciativa comunitària Equal i deu entitats de la ciutat. # R.
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GABRIEL CAZADO

Els 8.000 metres quadrats
de la nau central del Centre d’Activitats La Farga els
ocuparà del 23 al 26 de
maig La Casa, la fira dedicada a l’habitatge, tant d’obra
nova com de segona mà i
segona residència, així com
a la rehabilitació, decoració,
interiorisme, mobiliari i també
amb serveis bancaris o financers i amb tot el que té relació
amb la llar.
En aquesta setena edició és
prevista la participació de més
d’un centenar d’expositors que
oferiran un ampli ventall de possibilitats a les persones que els
interessi alguna qüestió relacionada amb l’habitatge i els seus
complements. L’any passat La Casa va arribar als 50.000 visitants.
En el marc de la fira també
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Imatge de l’edició de l’any passat de La Casa celebrada a La Farga

es desenvoluparan les terceres
Jornades Tècniques i de Debat
del sector immobiliari i de la
construcció on hi participaran
experts professionals que donaran el seu punt de vista de com
es viu el moment actual.
L’empresa organitzadora de
La Casa és Expreser SA i segons
ha explicat el seu gerent, Ra-

mon Comas, “enguany la fira
posarà els elements necessaris
per assolir i superar els objectius de la darrera edició”. Els
avantatges de La Casa, segons
el seu gerent és que “en un mateix espai, a La Farga, es poden
trobar tots els serveis, des de
comprar un habitatge nou, vendre el vell, moblar-lo i fins i tot

finançar-lo, ja que també hi
haurà a la fira entitats bancàries”. El dijous, dia 23 la fira estarà
oberta de 17 a 21h i la resta de
dies de 11 a 21h. # MARGA SOLÉ

web de La Casa:
www.guia-expres.com/
lacasa/

El Pla d’acció sobre la
sida posa un telèfon
d’informació al servei
del ciutadà
El Pla d’acció sobre la síndrome d’immunodeficiència adquirida de L’Hospitalet (PASaL’H) ha posat a
disposició de la ciutadania
el telèfon d’atenció 93 260
01 93 per atendre les consultes relacionades amb la sida i les malalties de transmissió sexual. Totes les consultes
són ateses pels professionals del
Servei de Planificació Familiar.
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i les tardes del dilluns, de
16 a 18 hores. Durant la resta
del dia i els caps de setmana el
telèfon continuarà activat a través d’un servei de contestador
automàtic on el comunicant podrà deixar el seu nom, número
de telèfon i la consulta a realitzar, i els serveis tècnics es posa-
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ran en contacte amb ell. Aquest
servei garanteix la privacitat de
les consultes i l’anonimat dels
comunicants. A més d’atendre
els dubtes que es plantegin, els
tècnics de Planificació Familiar
adreçaran el comunicant al servei de salut corresponent.
Amb la posada en marxa
d’aquest servei telefònic, l’Ajuntament vol arribar a sectors més
amplis de la ciutadania i posar a
l’abast de tothom el màxim nombre d’eines per a la prevenció i la
lluita contra aquesta malaltia.

GABRIEL CAZADO

Servei atès pel Servei de Planificació
Familiar de dilluns a divendres

Tècnics del Servei de Planificació Familiar atenen el telèfon de consulta

■ Pla de ciutat
El PASaL’H és un pla de ciutat que té com a prioritats impulsar un conjunt d’actuacions
dirigides a la prevenció i la lluita
contra la sida per disminuir la

El telèfon d’atenció al
ciutadà del pla contra la
sida és el 93 260 01 93

seva incidència i millorar la qualitat de vida dels afectats. El Pla
ha estat elaborat per la Comissió Tècnica de la Sida de L’Hospitalet (CTS) en col·laboració
amb la Fundació Salut i Comu-

nitat que ha coordinat els treballs de redacció. El pla va ser
aprovat pel Ple municipal el 7
de novembre del 200 i és vigent fins al 2004, quan es pot
revisar. # REDACCIÓ

