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26 de maig del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Medi ambient. Dins la campanya europea ‘Let’s Clean Up Europe!’

Solidaritat. Memòria de les activitats del 2013

Fem dissabte a L’H!, una
activitat per netejar el riu
És el segon any que
la ciutat s’adhereix a la
jornada de neteja que
es fa a tot Europa
Més d’una vuitantena de ciutadans
i ciutadanes de totes les edats han
participat a l’activitat Fem dissabte a
L’Hospitalet! coincidint amb la jornada de neteja Let’s Clean Up Europe!
que s’ha celebrat el 10 de maig a tot
Europa. A L’Hospitalet, la neteja s’ha
fet a la llera del riu Llobregat per tal de
reduir-hi el nombre de residus abocats i conscienciar la ciutadania de la
conveniència del reciclatge.
En total s’han recollit 100 quilos
de rebuig, 40 de paper, fusta i cartró,
40 d’envasos i 80 de ferralla. Entre
els objectes trobats hi ha una cadireta infantil, peces de roba i fundes
de cable de coure. “L’activitat també

Observació de
falcons des de
l’Hotel Porta Fira
Dins de les activitats de la Primavera jove, grups de ciutadans
han anat a veure des de l’hotel
la caixa niu instal·lada a la Torre
Realia, on una parella adulta de
falcons pelegrins, que han estat
introduïts de nou a la ciutat, ha
criat pollets.

Al parc de l’Alhambra, els infants van participar en un concurs de dibuix

Veïns netejant la llera del Llobregat el 10 de maig

té l’objectiu de donar a conèixer als
ciutadans que es pot arribar al riu
caminant o en bicicleta, i que entre
tots l’hem de cuidar, ja que l’Ajuntament el va apadrinar amb el suport de
més de 80 entitats ciutadanes”, ha

explicat la tècnica de Medi Ambient,
Toni Martínez, que ha destacat la
participació dels voluntaris. La zona
del riu a L’H s’ha convertit en un espai
natural que s’ha de visitar amb cura
perquè algunes aus ja hi nidifiquen. y

El programa L’Hospitalet acull
incorpora al mercat de treball
el 35% dels casos atesos
L’Associació de Veïns de Collblanc-la
Torrassa i ABD Associació Benestar
i Desenvolupament lideren el progra
ma L’Hospitalet acull, que ha aconseguit trobar feina al 35% dels casos
que han atès, segons la memòria
de 2013. Altres dades indiquen que
prop de 2.000 persones s’han beneficiat d’algun servei o activitat, la
Botiga Solidària ha repartit 13 tones
d’aliments i s’han concedit microcrèdits a 107 famílies.
Ambdues entitats van organitzar una Diada Solidària al parc de
l’Alhambra per recollir diners. A la

festa hi van participar comerços,
entitats i també grups musicals que
van amenitzar un dinar solidari que
va aplegar unes 600 persones i hi va
recaptar 1.500 euros nets. Els més
petits van participar en un concurs
de dibuix. “L’objectiu és la reducció
de la pobresa a partir de suport en
la recerca de feina i també l’ajut per
a necessitats bàsiques, però cercant
la implicació dels afectats perquè
col·laborin fent voluntariat. Per exemple, a la festa, dels 35 voluntaris, 12
n’eren usuaris”, ha explicat Elena
Sala, responsable del projecte. y

Breves
La Fundació IMO revisa la vista a nens i nenes
en risc d’exclusió social de l’Esplai Pubilla Cases
L’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) fa aquesta campanya gràcies a un
acord amb Càritas i la Fundació Catalana de l’Esplai, que és qui selecciona,
d’acord amb la seva situació personal i familiar, un centenar de nens i nenes
de l’Esplai Pubilla Cases que es beneficien d’aquest programa. y

Una exposició promou hàbits saludables i higiene
bucodental dels infants
Fins el 4 de juny es pot veure al Centre Cultural Bellvitge Gornal l’exposició
itinerant Cuida’t les dents, organitzada pel Servei de Salut Pública de la Diputació i adreçada a nens i nenes d’entre 5 i 8 anys. L’objectiu és transmetre
d’una forma lúdica conceptes i bons hàbits de salut. y

Més de 350 alumnes de quatre escoles de L’H
han visitat l’Escola Mòbil de reciclatge
Aquest projecte educatiu s’adreça a alumnes d’11 a 14 anys i té l’objectiu
que agafin consciència mediambiental i s’eduquin en la importància de la recollida selectiva i de reciclatge d’aparells electrònics, piles i bombetes usades. És una escola interactiva i itinerant en un remolc de 15 metres de llarg. y
FE D’ERRADES. El premi a la tapa més popular del Quintotapa va ser per
a la tapa de la casa de l’Hotel Porta Fira (Tapioca, Idiazabal i MediterràniaI) i
no la de Km 0 com erròniament s’informava a la pàgina 13 de l’edició del 5
de maig. El premi al millor cambrer va ser per a Gustavo Ribas, del restaurant
l’Avi Pep i no de l’Avi Pau, com apareixia al titular de la informació. y

