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Inserció. El Club Social El Roure celebra el seu aniversari

Deu anys treballant per
la integració dels afectats
per alguna malaltia mental

Amb una festa a l’Auditori Barradas,
el Club Social El Roure ha celebrat
enguany els seu desè aniversari. L’Associació de Familiars de Malalts de
Mentals de L’Hospitalet, AFEMHOS,
va decidir crear l’any 2003 aquest
club amb l’objectiu d’ajudar totes
aquelles persones que pateixen una
malaltia mental i que tenen dificultats per a la seva integració social.
En aquests deu anys de servei
a la ciutat, el Club Social El Roure
s’ha consolidat com un important
recurs complementari en la xarxa
sociosanitària de salut mental en
L’H per millorar la qualitat de vida
de les persones amb problemes de
salut mental.
La bona evolució de l’entitat durant aquests anys la confirmen les
xifres. En un principi eren 8 els
usuaris d’El Roure. A hores d’ara, el

foto cedida pel roure

El Roure atén 65
persones que pateixen
una malaltia mental a
través d’activitats que
les fan sentir útils

Celebració de l’aniversari del club, al Barradas

club atén més de 65 persones. La
coordinadora del club, Cisa Llopis,
ha explicat que “la idea és que l’oci,
els tallers i les activitats siguin una
eina rehabilitadora”. Segons Llopis,
“aquest és un servei que potencia
el contacte entre les persones amb
problemes mentals i la resta de

ciutadans, contribuint així a trencar
l’estigma que els acompanya”.
Una de les activitats estrella d’El
Roure és l’organització del Dulcinea Curts cada dos anys, un concurs de curtmetratges realitzats per
persones que pateixen una malaltia
mental. y

Llegan a L’H los pequeños saharauis
Un año más, un grupo de familias de L’Hospitalet ha acogido niños saharauis para que puedan pasar los meses de verano fuera de los campos de refugiados de Tinduf. Son 29 pequeños (16 niñas y 13 niños)
que han sido acogidos por 26 familias. Este verano algunos se estrenan
en esta iniciativa solidaria. Mariano Pitarque, presidente de la entidad
L’Hospitalet con el Sahara, ha destacado que “ha sido un año estupendo. A pesar de que la crisis ha hecho mella en nuestra ciudad, hemos aumentado en ocho las familias de acogida. Detrás de este crecimiento hay
un trabajo de sensibilización de la entidad muy implicada, no solo en el
ámbito humanitario, sino también en el político con la causa del Sáhara”.

