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Treball. La Bugaderia Bugas es dedica al tractament de roba blanca

13

Entitats. Plataforma ‘Justicia para David’

Inserir persones en
risc d’exclusió a L’H
Nou centre d’inserció
laboral a la ciutat de la
Fundació APIP-ACAM
i Foment del Treball
El Centre de Bugaderia Bugas, al
carrer de Can Tries, dóna resposta
a persones amb discapacitats i col·
lectius en risc d’exclusió social. El
centre funciona com una mena de
taller i es dedica al tractament de
la roba blanca, és a dir, tovalloles i
llençols. Es fa la bugada, amb rentat,
assecat, planxat i empaquetat per
als clients. De moment hi treballaran
una desena de persones.
A L’Hospitalet hi ha dues em·
preses més d’inserció social, que
en aquests moments de crisi per·
meten autonomia i una vida digna a
persones que difícilment trobarien
feina en el mercat laboral. Es tracta
de l’entitat Recollim, al carrer de
Josep Anselm Clavé de Santa Eu·
làlia, que desenvolupa el servei de
neteja de parcs i jardins els caps de
setmana i festius en conveni amb
l’Ajuntament, i No a l’Atur, al carrer
de Narcís Monturiol, empresa d’arts
gràfiques del mateix barri. y

Concentració per recordar
l’hospitalenc David Díaz
L’entitat va convocar una nova con·
centració per la mort de David Díaz,
el jove hospitalenc discapacitat psí·
quic que va morir el 2011 a una pre·
só d’Argentina en un incendi, provo·

cat per un altre intern. La plataforma
ha aconseguit que un jutjat argentí hi
imputi quatre funcionaris. La família
defensa que el noi va ser enganyat
pels ‘narcos’ per passar droga. y

Solidaritat. Va actuar el grup Aldeskuido

Un concert benèfic per lluitar
contra el càncer infantil

Treballadora de la nova bugaderia social en plena feina

L’Associació Alba Pérez, promoguda
pels pares d’una nena que va morir a
causa del sarcoma d’Ewing, una ma·
laltia rara que afecta nens i joves, va
organitzar un concert solidari amb el
grup Aldeskuido que va actuar gra·
tuïtament. Es van obtenir 690 euros
que ajudaran a l’objectiu de l’entitat

d’ajudar a la investigació i divulgació
del càncer infantil. Ara esperen su·
perar el repte de 50.000 euros amb
la campanya El meu gra de sorra,
que s’acaba el 31 de juliol. y
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Donacions a :
http://bit.ly/1qUv5o6

