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Jonatan Arroyo
cap d’esdeveniments

Habitualment utilitzo el disposi-
tiu de la cisterna del wàter, que 
només utilitza mitja càrrega d’ai-
gua. Per economitzar també he 
canviat els filtres de les aixetes 
de casa i mentre rento els plats 
sempre les tanco, de la mateixa 
manera que quan em rento les 
dents . Sempre em dut xo en 
comptes de prendre un bany.

Quines són  
les mesures  
que pren per 
estalviar aigua?

Dolors Ollero
estudiant d’arquitectura

Tenim la sort de tenir un pou a 
casa i tota l’aigua que recollim de 
la pluja la utilitzem per regar les 
plantes del jardí. Altres mesures 
d’estalvi d’aigua que tenim a casa 
són tancar les aixetes mentre ens 
rentem les dents o netegem  els 
plats. A l’hora de dutxar-nos tam-
bé tanquem les aixetes mentre 
ens ensabonem. 

Sergi Milian
jubilat

Ja fa molts anys que tinc una 
botella de plàstic de litre i mig 
plena d’aigua dins la cisterna del 
wàter, per no gastar tanta aigua. 
A més, només poso en marxa la 
rentadora quan està ben plena 
de roba, de la mateixa manera 
que no encenc el rentaplats fins 
que el tinc ple. Sempre em dutxo 
en comptes de banyar-me.
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FONS ARTÍSTIC

El Museu 
exposa 
l’obra 
sobre 
paper
Fins al 30 de març, el Museu 
d’Història mostra la quarta i 
darrera fase de l’exposició 
de les obres que formen 
part del fons artístic de la 
ciutat. Les obres sobre pa-
per recullen les diferents 
tendències de les arts plàs-
tiques del segle XX.

María José González, res-
ponsable de l’exposició, ha ex-
plicat que és una mostra molt 
variada, amb una presència 
destacada dels artistes que 

Els alumnes de l’IES Bellvitge i de 
l’escola Pare Enric d’Ossó opten 
a participar a la final internacional 
de la First Lego League que se ce-
lebrarà a l’abril a Atlanta i Tòquio. 
L’IES Bellvitge va guanyar el primer 
premi nacional en la categoria de 
Projecte d’investigació científica 
pel seu treball sobre l’aplicació de 
les energies renovables i tecnolo-
gies d’estalvi energètic als edificis 
d’habitatges de Bellvitge. Per la 
seva banda, el cap d’estudis de 
l’escola Pare Enric d’Ossó va gua-
nyar el premi a millor entrenador 
d’Espanya. Els alumnes van ser 
quarts en la categoria de compe-
tició contrarellotge de robots. La 
final nacional d’aquest concurs de 
robòtica es va celebrar el passat 
dia 20 a Barcelona.

OPCIONS PER A LA FINAL DE LA FIRST LEGO LEAGUE

 L’IES Bellvitge i l’escola Pare Enric d’Ossó  

LLIBRES

 Els hospitalencs a les llibreriesEls hospitalencs a les llibreries
Rosa Maria Serra ha tret al mercat el seu tercer llibre 
titulat Raons d’Estat i Manuel Gutiérrez Izquierdo ha 
publicat el llibre de poesies Una rosa entre la niebla. 
La carrera literària de Rosa M. Serra no és molt extensa 
però les ganes d’escriure són moltes, malgrat que fins 
ara no ha aconseguit cap editor i ella mateixa s’ha pa-
gat les edicions de les seves novel·les. Serra ha estat 

durant 15 anys professora d’institut i viu a Collblanc-la 
Torrassa des del 1999. Per la seva banda, GutiérrezPer la seva banda, Gutiérrez 
Izquierdo ha estat sempre interessat per la poesia però 
no ha estat fins ara que s’ha decidit a publicar un llibre. 
És president de l’Associació Cultural Poètica Luz de 
Luna des del juny del 2005. El seu llibre recull el treball 
de quatre anys dedicat a la poesia.
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han tingut una relació espe-
cial amb la ciutat, com Rafael 
Barradas, Josep Guinovart, 
Hernández Pijoan, Ràfols Ca-
samada o Modest Cuixart.

Puri Loscos, directora del 
Museu d’Història, ha asse-
nyalat que han volgut pre-
sentar aquesta mostra amb 
una obra de Guinovart per 
homenatjar aquest ar tista 
que va morir fa uns mesos 
i que tenia una relació molt 
especial amb L’Hospitalet.

E l  Museu  d ’H i s tò r i a 
compta amb un important 
fons d’art contemporani for-
mat per més de mil obres 
d’artistes del segle XX.

Els alumnes guanyadors de l’IES Bellvitge
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