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ENQUESTA

Vinyetes per a la diversitat

Pensa que el
carnet per punts
millorarà la
seguretat?

Gabriel Cazado

Al Centre Cultural la Bòbila es pot veure fins al 8 de juliol l’exposició de
còmics Vinyetes per a la diversitat, dels autors: Venomous Biedma (Javi
Biedma), Kekoolies (Diego Vera), David Quintero, Sebas Martín, Guillem
Medina i Albert Boté. Sebas Martín, redactor en cap de la revista Claro
que sí, cómics para entendidos, manifesta que “mentre continuem
reivindicant, ja entrat el segle XXI, el reconeixement del còmic com a
mitjà de comunicació, gènere literari o nova expressió cultural, han
sorgit noves veus per donar a conèixer la seva forma de narrar i així
arribar a un ampli sector de lectors que no disposaven de referents: són
els autors del còmic gai”. Aquesta exposició també es podrà veure a la
Biblioteca Central Tecla Sala de l’11 de juliol al 4 d’agost.
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Nou servei de lectura de diaris de tot el món
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NASCUTS PER LLEGIR

L’empresa Al-Pi inverteix 28
milions d’euros a L’Hospitalet

Col·laboració entre la Biblioteca de
Sta. Eulàlia i el CAP Amadeu Torner

L’empresa de telecomunic a
cions Al-Pi ha invertit 28 milions
d’euros a L’Hospitalet des de
la inauguració del seu Centre
de Dades al Districte Econòmic Granvia L’H, l’any 2000.
Aquestes inversions, a més de
la construcció del Centre de
Dades, inclouen un total de 3,5

Promoure el gust per la lectura
des del primer mes de vida és
l’objectiu del treball conjunt ent
re la Biblioteca i el personal pe
diàtric. Mitjançant aquesta col·la
boració, l’equip de pediatria
lliura receptes entre els nens de
0 a 3, de 3 a 6 i de 8 a 10 anys.
Les receptes consisteixen en un

milions d’euros que s’han adre
çat a desplegar 25 quilòmetres
de cablejat de fibra òptica i
mig milió que s’ha destinat a
la desagregació del bucle local
a la ciutat, que permet donar
accés directe a serveis globals
de telecomunicacions a més de
15.000 empreses.
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Recollida de
mobles
93 338 07 45

Mónica Benítez
secretària

Estic totalment d’acord amb el
carnet per punts. Crec que la
gent conduirà millor. Hi ha molta
gent que va boja per la carretera
i que ara s’hi mirarà més. Penso
que aquest sistema és millor que
les multes. Frenarà molt més la
gent. Sóc nova conduint i ja vaig
amb molt de respecte per la carretera. S’ha d’anar tranquil.

Gabriel Cazado

reduïdes. La Tecla Sala imprimirà
uns 2.500 diaris a l’any, a raó de sis
per dia.
La biblioteca espera que aquest
ampli accés a la informació desperti
l’interès preferent en persones nouvingudes i en estudiants, especialment aquells que cursen idiomes,
ja que entre els títols seleccionats
s’hi troben rotatius de la majoria de
llengües i alfabets.
El servei Diaris del món es va
presentar a la ciutadania coincidint
amb la Festa de la Diversitat, cele
brada al parc de la Torrassa el passat 11 de juny.

TELECOMUNICACIONS

Telèfon únic de
la policia
088

27

. V

EXPOSICIÓ DE CÒMICS

El rotatiu americà New York Times,
el francès Le Monde, l’italià La Stampa, l’anglès The Daily Telegraph, el
saudita Al Jazirah i el xilè La Tercera
són alguns dels 180 títols de publicacions de premsa diària que es
poden consultar des de la Biblioteca
Central Tecla Sala de L’Hospitalet.
El nou servei dóna accés gratuït i
immediat a diaris que es publiquen
en un total de 60 països diferents,
tot avançant-se a les subscripcions
en paper, que acostumen a distribuir-se més tard.
Els rotatius s’imprimeixen des
d’una pàgina web amb el format
original i amb l’edició completa, per
contra d’allò que és habitual en les
versions digitals, normalment més

/

full amb consells específics sobre lectura per als pares (en el
cas de 0 a 3 anys) i per als nens
(en el cas de 3 a 6). Per als més
grans es reparteixen exemplars
del llibre Els fantasmes de la
biblioteca, d’Emili Teixidor. A co
mençaments de juny s’avaluarà
aquesta primera acció.
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mòbils
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Informació
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Francisco Mesa
Empleat

No estic d’acord amb la nova
fórmula. Comença amb molts
pocs punt s i després castiga
amb molts punts de cop, amb la
qual cosa, per petites infraccions,
s’acaben ràpid. Penso que aquest
sistema no és el més adient. Ja
hi ha càmeres i, si no, que els
guàrdies es preocupin no només
de les multes d’aparcament.�

Carlos Gutiérrez
Empleat

Penso que tot això és més una
mesura de recaptació que una
altra cosa. Per tal de prevenir accidents s’han de fer primer altres
coses com arreglar carreteres i
posar normes que siguin lògiques.
S’ha de definir què és imprudència. No és el mateix anar a molta
velocitat per una autopista segura
que passar-se un semàfor.

