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Inauguració dels seus locals

La fundació Actua
porta a terme un
programa de sida
per a la infància
Voluntaris
del grup
atenen 60
nens de L’H i
d’altres
poblacions

L’objectiu
del projecte és
donar atenció
tant física com
psicològica
als menors

Actua ha inaugurat oficialment els seus locals, ubicats al carrer Corominas de Santa Eulàlia
de suport. No s’oblida, però, l’atenció individualitzada segons les
necessitats de cada nen.
Tot el personal que treballa a
Actua és voluntari, integrat per psicòlegs, infermeres, mestres i auxiliars clínics. Atenen els nens a la
seu de la fundació i fan també assistència domiciliària, si és necessari, o els porten a l’escola o al
metge.

altres seus a Mollet i Sabadell i s’està en procés de formar un grup a
Manresa. A L’Hospitalet van arribar
l’any passat i ho van fer mitjançant
una fundació, es van instal·lar en
uns locals que els van cedir al carrer Corominas de Santa Eulàlia.

Actua forma part de la Comissió Tècnica de la Sida, integrada
per representants d’àrees municipals, la Diputació, la Generalitat,
l’Institut Català de la Salut, els hospitals de la Creu Roja i Bellvitge i
les associacions Vols? i JISH.

L’associació funciona a
Barcelona des del 91
L’associació Actua va néixer a
Barcelona a final de 1991 a instàncies d’un grup de persones afectades per la sida. La seva intenció
era ajudar a d’altres que estaven
en la mateixa situació que ells, oferir la seva solidaritat i informar sobre la malaltia. Més tard, van obrir
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La fundació Actua, formada per
voluntaris que volen donar el seu suport als afectats per
la sida i als seus
familiars o amics,
s’ha establert a L’Hospitalet amb
un programa de sida pediàtric, és
a dir, destinat a nens seropositius,
que ja han desenvolupat la malaltia o que conviuen al seu entorn
familiar, amb ella. La fundació Actua va obrir les seves portes el mes
de desembre al carrer Corominas,
a Santa Eulàlia, i ara inaugura oficialment la seva seu
El programa de sida pediàtric
acull en aquests moments 60 nens
de diferents edats i fins als 14 anys
de L’Hospitalet i d’altres poblacions com Barcelona, Manresa,
Mataró o Tarragona. Es tracta de
donar suport psicològic als nois i
noies, alguns afectats per la sida,
i d’altres que conviuen amb la malaltia a casa seva o han perdut algun familiar per aquesta causa.
Aquests nens necessiten una atenció molt especial tant física com
psíquica. Per a ells s’organitzen
classes de reforçament escolar,
actes lúdics i excursions i teràpies
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María Josefa Aige, a la izquierda, durante un acto en su barrio

AVV BELLVITGE
Homenaje para María Josefa Aige
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La Asociación de Vecinos de Bellvitge ha rendido homenaje a su socia
número uno, María Josefa Aige, por su dedicación al barrio a lo largo de
casi toda una vida. María Josefa, de 80 años, ha trabajado en diferentes entidades como la parroquia o el colegio de disminuidos Estel, y
además ha impulsado otras como el grupo de jóvenes Vivac o la vocalía
de drogodependencias de la Avv.

Desfilada de cotxes antics
L’Hospitalet i altres poblacions del Baix Llobregat han estat recuperades com a escenari del tradicional ral·li
de cotxes d’època Barcelona-Sitges. El passat dia 2, centenars de vehicles antics van sortir de la plaça Sant
Jaume de Barcelona i van desfilar per L’Hospitalet –a través dels carrers Prat de la Riba i Major–, per Cornellà,
Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels fins a Sitges. Amb aquest itinerari que correspon al de la primera
edició del ral·li celebrada al 1959, s’ha volgut recuperar l’esperit de la competició i dotar-la d’un caràcter més
popular. Nombrós públic va seguir la desfilada d’aquestes peces de museu.

GRUP TOT BELLVITGE
Aplec de l’Ermita y
concurso fotográfico

AGRUP. CEBEISTA BELLVITGE
Medicamentos para
Cuba y Nicaragua

El grupo sardanista Tot Bellvitge
celebrará el 31 de marzo la 32 edición del Aplec de l’Ermita con concurso de colles improvisadas. Además, ha abierto el periodo de inscripción para el III Concurso de Fotografía sobre Sardana y Ciudad.
Los trabajos se presentarán antes
del 15 de abril y los premios se entregarán en Fiestas de Primavera.

La Agrupación Cebeista Bellvitge
ha realizado una campaña de recogida de medicamentos en diversos puntos de la la ciudad destinada a la población de Cuba y Nicaragua. La entidad, en colaboración
con Amics de la Ràdio Interactiva
de Sant Boi, consiguió llenar de
medicinas sólo en L’Hospitalet seis
vehículos.

SÉPTIMO CERTAMEN POÉTICO
Poesía en memoria de Ramón F. Jurado
La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas ha convocado el VII Certamen Poético Ciutat de L’Hospitalet. Ramón Fernández Jurado, luchador por los derechos de los jubilados. Los poemas, inéditos, deberán
enviarse a la entidad antes del 30 de abril. Los tres primeros trabajos
obtendrán 50.000, 30.000 y 20.000 pesetas. La entrega de los premios
será el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.

