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En marcha el nuevo CAP
Alhambra que sustituye
al de Jacint Verdaguer
Redacción

Actuació del pallasso Tortell Poltrona

GABRIEL CAZADO

El nuevo CAP Alhambra, en el
número 20 de la calle de la Alhambra, en Santa Eulàlia, abrió
sus puertas el pasado 30 de
noviembre. El nuevo equipamiento sustituye el CAP de la
calle de Jacint Verdaguer y supone una sustancial mejora en
las infraestructuras sanitarias
de la ciudad. El edificio, que
ha sido construido en un solar
cedido por el Ayuntamiento, ha
supuesto una inversión cercana
a los 4 millones de euros financiados por el Servei Català de
la Salut.
Las nuevas dependencias,
con 2.125 m2 construidos y
1.575 m2 útiles, representan
más del doble del espacio
asistencial disponible en el
antiguo centro, pasando de 18
a 35 consultas. Según el Institut Català de la Salut (ICS), el
espacio responde a las nuevas
necesidades y se adecua al
crecimiento demográfico que
ha experimentado el Àrea Bàsica de Salut (ABS) Santa Eulàlia
Nord, con una población de
referencia de más de 20.000
personas.
Al ser un ambulatorio más
amplio, confortable y mejor
equipado, puede incrementar

Consulta y sala de espera del nuevo ambulatorio

los servicios asistenciales. Así,
“podemos hacer ecografías,
intervenciones de cirugía menor, tratamiento de lesiones
dérmicas, revisiones de fondo
de ojo y una serie de pruebas
diagnósticas para las que hasta
ahora los pacientes se derivaban a otros equipamientos”,
explica Montserrat López Sans,
directora del CAP Alhambra.
La cartera de servicios también contempla el tratamiento
de la salud mental y odontológica y una atención pediátrica
completa. Según la doctora López Sans, “el servicio

de pediatría contará con dos
profesionales asignados a la
unidad”.
También se llevarán a cabo
actividades preventivas, como
vacunaciones, educación sanitaria y consejos de salud, y
seguimiento de enfermedades
agudas y crónicas, seguimiento de salud infantil y atención
domiciliaria.
Según el ICS, en 2019 el
ABS de Santa Eulàlia Nord
realizó más de 137.000 visitas,
entre las cuales 20.287 de pediatría (0-14 años) y 4.712 de
atención domiciliaria. y

Santa Eulàlia i Granvia
Sud s’omplen d’activitats
i tradicions per Nadal
El Centre Cultural Santa Eulàlia
ha programat diferents activitats per aquest desembre als
barris de Santa Eulàlia i Granvia
Sud. Es tracta d’espectacles
de petit format adreçats a tots
els públics, preferentment a l’aire lliure i amb aforament limitat
per garantir la distància de seguretat entre els assistents.
El Centre Cultural Santa
Eulàlia acollirà l’espectacle de
titelles Un conte de Nadal de la
Cia. Tian Cusidó (dia 12, 18h).
La plaça de Maria Artigal serà
l’escenari de diverses activitats:
dansa de carrer amb Brodas
Bros i Kukai Dantza (dia 18,
18h); recollida de joguines i
Concert del Tió amb la com-

panyia Xip Xap (dia 20, 12h); i
espectacles per al públic familiar amb Tortell Poltrona (dia 23,
12h) i La Tresca i la Verdesca
(dia 30, 12h).
Els dies 28, 29 i 30 a partir
de les 17.30h al Kiosk de Santa Eulàlia –av. del Metro amb c.
de Santiago Ramón i Cajal–, hi
haurà actuacions musicals. Una
altra proposta musical són les
dues edicions de Nadal i Jazz,
una a la plaça Maria Artigal
(dia 19, 12h) i l’altra a la plaça
dels Veïns de Granvia Sud (dia
20, 12h). Per la seva banda, la
Comissió de Festes de Granvia
Sud organitza el 1r Concurs
Nadalenc de guarniments de
balcons, comerços i porteries. y
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Redacció
El Festival Internacional de Curtmetratges Filmserè, organitzat
per l’Institut Eduard Fontserè,
ha rebut un dels guardons en la
categoria solidaritat i drets humans dels VI Premis Aprenentatge-Servei 2020, convocats
per la Xarxa Espanyola d’Aprenentatge-Servei i per l’Editorial
Edebé, en col·laboració amb el
Ministeri d’Educació i Formació
Professional.

Els guardons premien bones
pràctiques en l’àmbit educatiu que faciliten als estudiants
aprendre fent un servei a la
comunitat. En aquesta edició,
s’han presentat 330 projectes i
l’11 de desembre està prevista
la cerimònia virtual de lliurament
dels premis.
El Filmserè va néixer fa tres
anys en el marc de l’optativa de
cinema de 4t d’ESO. Els alumnes de l’assignatura participen
en l’organització del certamen,
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Els Premis ApS
2020 reconeixen
el festival de
curts Filmserè
Acte de presentació de l’edició 2019 del Filmserè al Centre Municipal Ana Díaz Rico

des de la convocatòria i la
difusió, fins a la selecció dels
curts que els jurats de cada categoria, formats per veïns i entitats del barri, han de votar. En
declaracions a TV L’Hospitalet,
Josep Maria Almacellas, director de l’institut, va destacar que

“amb la participació d’entitats
del barri en el festival es cobreix la necessitat cultural que
té la Florida, i això contribueix
a donar un bon nom a aquesta
zona; ens interessa molt mostrar que la Florida també té vida
cultural”.

En la passada edició, a causa de la pandèmia, les sessions
amb públic previstes en diferents espais de la ciutat, així
com l’acte de clausura, es van
haver d’emetre, sense públic, a
través dels Mitjans de comunicació de L’H. y

