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Salut. L’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia difon la malaltia

Festes de la
Parròquia dels
Desemparats
Del 22 al 25 de juliol tindran lloc a
la plaça Espanyola de la Torrassa
les Festes de Sant Jaume 2011, organitzades per la Comissió d’Actes
Culturals Mare de Déu dels Desemparats, vinculada a la parròquia del
barri. L’edició d’enguany inclou actes per a totes les edats entre els
quals destaquen els festivals musicals i els balls de festa major.
Les activitats començaran el dia
22 de juliol, amb jocs infantils i proves esportives per a infants i joves,
durant el matí i la tarda. A partir de
les 21.30h és previst un dels plats
forts del programa: el festival de
varietats amb l’actuació dels grups
Amantes, Delacalle, Luis Moreno
i el seu quadre de ball, i del solista Antonio Granada. L’acte servirà
d’homenatge a Josep Mulet Solsona, col·laborador de la comissió organitzadora durant molts anys, que
va morir el febrer passat.
El dia 23 el programa continuarà
amb sardanes (18.30h) i ball amb
l’orquestra Abs (22.30h). El dia 24,
actuaran membres de l’Hermandad
Rociera Pastorcillo Divino i del Centro Aragonés de L’H (18h), mentre
que el grup d’havaneres Bufa la Marinada culminarà la jornada. El dilluns
25, el punt final a les festes serà el
ball per a la gent gran del barri amb
el duo Clau de Sol (18.30h). y

15

MetropoL’His

Èxit dels rodatges
en 48 hores
La sisena edició del MetropoL’His,
festival de curtmetratges i videoclips
rodats en 48 hores, s’ha saldat amb
la participació de 19 curts i 5 clips,
tots ells filmats en dos dies. L’organització, l’entitat Joves per la Igualtat
i la Solidaritat de L’H, valora la creativitat de les obres i l’èxit d’espectadors que han seguit les projeccions
al cinema Filmax Granvia. El guanyador del primer premi de la secció
de curts ha estat l’equip Front Freak
amb el rodatge El Rei Salmó, mentre que la secció CL’HIPS, que s’ha
estrenat enguany, ha anat a mans
de Carol i Marina Rodríguez Colás
per una producció sobre la cançó
No sóc prou de Le Petit Ramon. y
Concert solidari celebrat al local la Catedral del Kfè Olé, a favor de l’associació

Aprendre a viure amb dolor
Fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple... Són malalties
d’origen desconegut, doloroses fins
al punt que poden incapacitar la persona i de difícil tractament. Segons
l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de L’H, són patologies cada cop
més conegudes per la societat, però
a la vegada qui les pateix continua
trobant rebuig i incomprensió. “Des
de l’entitat ajudem els malalts a viure
amb dignitat amb el dolor, els informem i assessorem, i els oferim ac-

tivitats per augmentar-los l’autoestima”, explica la coordinadora auxiliar
de l’entitat, Montse Honrubias.
Dues d’aquestes activitats han
estat la taula rodona Fibromiàlgia.
Una mirada al dolor i el concert solidari, celebrats el 9 de juliol. “Però a
més durant tot l’any –explica Honrubias– organitzem tallers de memòria,
d’alimentació, d’ajuda mútua, de taitxi... El malalt ens ve desmoralitzat,
després de 2 o 3 anys de peregrinació per hospitals i metges. Aquí

l’acollim i li ensenyem hàbits i petites
coses per fer-li la vida més fàcil. Per
exemple, simplement amb el potasi
d’un plàtan diari i la quinina de dues
tòniques setmanals notaran millora”.
La reivindicació del col·lectiu continua sent més unitats hospitalàries
especialitzades. “Avui, només n’hi
ha cinc a tot Catalunya i estem pendents de les retallades”, diu. y
Josep. De dilluns a dijous,
i Seu:deCC.17Sant
a 19.30h. Tel.: 696 924 046

Institutos

Corto sobre civismo
hecho por alumnos
Once alumnos de los institutos
Apel·les Mestres, Llobregat y Rubió
iOrs han realizado un corto titulado
Gaudeix de la teva ciutat sobre los
valores de la convivencia y el civis
mo, en colaboración con varias áreas
municipales. El resultado es un videoclip que se proyectó el 11 de
julio en la Tecla Sala. y

