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Constituït el Consell
Municipal de la Gent Gran
El Consell Municipal de la Gent
Gran de L’Hospitalet ha fet una
renovació dels seus càrrecs com
correspon cada quatre anys. La
reunió constitutiva va ser presidida per l’alcalde, Celestino Corbacho, que va estar acompanyat
de la regidora de Relació amb la
Gent Gran, Fernanda Sánchez, i
del regidor de Benestar i Família, José Vicente Muñoz.
La Mesa del Plenari del Consell està presidida per l’alcalde
Corbacho i tindrà tres vicepresidents, els regidors Muñoz i Sánchez i el president de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes
de L’Hospitalet, José Canseco.

El Consell de Gent Gran està
integrat per representants de les
associacions de jubilats i pensionistes, casals de gent gran,
els sindicats CCOO i la UGT, centres de dia, residències, grups de
voluntaris, ONG, grups polítics
municipals i tècnics de les àrees
de Benestar i Participació Ciutadana de l’Ajuntament.
En l’obertura del plenari, l’alcalde Corbacho va explicar que
els consells de participació de la
ciutat estan revisant les seves
atribucions. “A finals d’any tindrem el resultat i veurem de quina forma ha de continuar la participació i com ho fan els ciuta-

dans no organitzats, que no pertanyen a cap associació”, va dir
Corbacho que va anunciar que
“potser hauran de formar-se
consells territorials perquè les
persones hi puguin participar en
l’àmbit del territori”.
Per a José Vicente Muñoz “el
benestar de les persones grans
s’ha de millorar i l’Estat ha d’invertir 4.000 milions d’euros en
els pròxims quatre anys per millorar la qualitat de vida de jubilats i pensionistes”.
Des de la celebració de l’anterior plenari, el Consell ha fet
54 reunions dels grups de treball. # MARGA SOLÉ
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És un òrgan consultiu, assessor i col·laborador del govern local

Muñoz, Corbacho i Sánchez presidiren la reunió

Fiesta del Árbol
en el parque
de Bellvitge

Obert el període de donacions per
al Mercat de Vell de l’Alzheimer

La UGT recoge
material para
Marruecos

El próximo 28 de marzo se celebrará en el parque metropolitano
de Bellvitge la sexta Fiesta del Árbol, organizada por el Grup Sardanista Tot Bellvitge. Como cada
año, el acto se iniciará, a partir de
las 10h, con un desayuno popular para continuar con la tradicional plantada de árboles. Para finalizar, los asistentes participarán
en una ballada de sardanas a
cargo de la Cobla Ciutat de Terrassa.

La setena edició del mercat se celebrarà el 25 i 26 de setembre

En respuesta a la petición efectuada por el Consulado de Marruecos, el sindicato ha iniciado
una campaña de recogida de
mantas y tiendas de campaña
para enviar a los afectados por el
terremoto de Alhucemas, que
ha provocado más de 500 muertes. Las personas interesadas
pueden entregar el material en la
sede de UGT (rambla de la Marina, 429-431, bajos) de 10h a
13h y de 16h a 19h.

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de L’H ha obert
ja el període de donacions d’objectes per a la setena edició del
Mercat de Vell que tindrà lloc els
dies 25 i 26 de setembre. Les
aportacions es poden fer els primers dimarts de mes, de 10h a
13h, al carrer Miralta de Sanfeliu.
Els objectes han de ser prefe-

riblement llibres, gerros, figures,
nines, objectes de cuina i complements. No s’accepta roba ni
sabates.
L’any passat, durant els dos
dies en què va estar instal·lat el
mercat a la rambla Just Oliveras,
es van recaptar més de 1.800
euros. “Tot un èxit de participació
i col·laboració”, segons la secretà-

Exposición de
dibujos de antiguas
masías de L’H

La peña Ángel Lería
celebra su semana
taurina
Entre las actividades celebradas en la Semana Cultural
Taurina figuran conferencias
sobre el mundo del toreo y la
entrega de los trofeos a los
dos alumnos más destacados
de la escuela de Barcelona:
Miguel Ángel de Rosaleño y
Elisabeth Piñeiro; al periodista taurino, Ángel Saa, y al mejor torero de la temporada en
Barcelona, Serafín Marín.
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El colectivo Gent de Pau ha
organizado una exposición de
dibujos y postales coloreadas
por el artista Joan Costa y en
las que hace un recorrido por
las masías que poblaban la
ciudad en el siglo XIX. La exposición se puede ver en la
concejalía del Centre, rambla
Just Oliveras, hasta el 10 de
marzo.

María Álvarez Albiñana ha sido la alcaldesa escogida este
año con motivo de la festividad de Santa Águeda que celebra el Centro Castellano Leonés de L’H. Los festejos se iniciaron el 7 de febrero con la
elección de la alcaldesa y las
águedas y el día 8 ejerció su
mandato en la entidad presidiendo una procesión hacia la
iglesia de la Mare de Déu donde se ofició una misa en honor de Santa Águeda.

VIST A L’H

ria de l’associació, Araceli Cuchilleros.
L’Alzheimer és la malaltia degenerativa del sistema nerviós més
freqüent entre les persones més
grans de 65 anys i es caracteritza
per una progressiva degeneració
de les neurones. A Espanya es calcula que el nombre de persones
afectades és de 400.000.

