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20 de gener del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Solidaritat. La campanya de Nadal a la ciutat ha contribuït a ajudar els que més ho necessiten

Aules d’estudi

L’Associació
d’Estudiants
ofereix un espai
de treball tot l’any

Aliments al magatzem de la Creu Roja de L’Hospitalet durant la campanya solidària de Nadal

L’Hospitalet recull més
d’11 tones d’aliments
que ho necessiten”, diu la presidenta de Creu Roja de L’H que reconeix
que la solució al problema passa
perquè les persones trobin una feina
que els permeti tenir una vida digna
com tothom es mereix.
Sobre aquest tema, Gemma Carrasco, tècnica d’Intervenció Social
de Creu Roja L’Hospitalet postil·la
que “la informació que tenim és que
la UE retallarà el 70% de les donacions als bancs dels aliments però,

L’èxit de la campanya
solidària de la Creu
Roja en la recollida i
distribució d’aliments
es pot veure afectat
aquest 2014 per la
nova política europea
de repartir els ajuts
més a temes socials i
no tant a aliments
L’Hospitalet ha recollit 11.228 quilos
d’aliments per a la campanya solidària que des del mes de novembre
impulsa la Creu Roja de L’Hospitalet
i amb la qual hi han col·laborat l’Ajuntament i diverses entitats. Amb el
lema Aquest Nadal trenca el gel, es
convidava la ciutadania a participar
en les diferents activitats nadalenques i a ser solidària amb les famílies
de la ciutat que més ho necessiten.
En aquest sentit, sols en la Cavalcada de Reis, el 5 de gener, es va
recollir gairebé una tona d’aliments
dels 11.228 quilos recollits en tota
la campanya.
De la seva banda, la Creu Roja,
des del passat 29 de novembre
havia habilitat diferents punts de
recollida d’aliments en més d’una
quarantena d’equipaments –entre edificis municipals, regidories,
equipaments culturals i esportius– i
en les diverses activitats nadalenques que han tingut lloc a la ciutat.
L’entitat preferentment demanava
aliments no peribles com galetes,
cacau en pols, arròs, llegums, pasta,

Dels 11.228 quilos,
gairebé una tona
es va recollir el 5
de gener, durant la
Cavalcada de Reis

Els voluntaris carreguen caixes amb aliments

oli, conserves i llet en bric i en pols.
A l’hora de fer balanç, la presidenta de la Creu Roja de L’Hospitalet, Dolores Ruíz, ha manifestat que
està molt satisfeta de com ha anat
la campanya però al mateix temps
reconeix que “tant de bo no haguéssim de fer aquestes accions perquè
voldria dir que totes les famílies
podrien subsistir“. Ruíz també ha
agraït la solidaritat de la ciutadania
de L’Hospitalet i la col·laboració de

l’Ajuntament perquè “hem pogut
oferir una mica més d’aliments a les
famílies per a les festes nadalenques i encara tenim rebost per anar
tirant aquest mes de gener”.
Damunt de les valoracions de la
campanya solidària plana la nova
normativa d’ajuts que està preparant la Unió Europea per al període
2014-2020. “Segur que hi haurà retallades i haurem de cercar l’ajut on
sigui perquè encara hi ha persones

com que no disminueix el nombre
de famílies que vénen a demanar
ajuda, ens haurem d’esforçar més
fent campanyes tot l’any i implicant
també a les entitats de la ciutat”.
La Unió Europea té previst per
al període 2014-2020 un nou pla
d’ajuda de 2.500 milions d’euros per
a tots els països membres i invertirà
aquests diners més en programes
socials i menys en aliments. Així, el
nou finançament es farà en el marc
de la política de cohesió social i no
de la Política Agrària Comunitària
que fins ara facilitava els aliments. y
Reportatge a la
seu de la Creu
Roja
Escaneja el codi i accedeix al vídeo elaborat per TV L’H.

Els estudiants de cicles superiors
de la ciutat compten fins al 9 de
fe
brer amb les tradicionals aules
d’es
tudi per preparar els primers
exàmens del curs 2013-2014. Enguany, com a novetat, s’ha obert un
nou espai de treball per als alumnes
a la seu de l’Associació d’Estudiants
de L’Hospitalet que funcionarà de
forma permanent tot l’any, tret dels
mesos de juliol i agost.
Aquest espai de treball obre
de dilluns a dijous, de 17.30h a
20.30h, i es troba al carrer de Josep Prats, 60, al barri del Centre.
Les reserves es poden fer de forma
presencial o per correu electrònic a
l’adreça info@aelh.cat.
L’aula de treball complementa
les tradicionals aules d’estudi que
romanen obertes fins al febrer. Són
l’Auditori Barradas, de 10 a 24h, al
Centre; la Biblioteca la Bòbila, de
10 a 23h, a Pubilla Cases, i la Biblioteca Josep Janés, de 10 a 22h, a
Collblanc. Actualment s’està treballant per instal·lar Wi-Fi a l’Auditori
Barradas perquè els estudiants es
puguin connectar a internet tant en
aquest equipament com a les bi
blioteques. y
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Més informació: 93 448 73 72
www.joventutlh.cat

Breves
Personal de parques y
jardines ofrece bolsas
para ‘cacas’ de perro
Los trabajadores de la contrata de
parques y jardines y del servicio
de limpieza ofrecen bolsas para recoger excrementos de perro a los
propietarios que se las hayan olvidado. La iniciativa quiere acercar a los
vecinos el trabajo de mantenimiento
del personal e implicar en ello a la
ciudadanía. y

Adecuarán la entrada
del párquing de la plaza
del Ayuntamiento
El espacio de entrada al aparcamiento, a través de escaleras y un
ascensor, será substituido por una
estructura transparente con ángulos rectos que ofrecerán mayor seguridad. Las obras costarán 44.000
euros. y

Equivalenza instala su
sede logística en la Plaza
de Europa
La compañía, líder en perfumes y
aromas de marca blanca, inauguró
el 16 de enero su nueva sede en
Catalunya dedicada a desarrollo del
producto, logística y márketing, un
edificio de 3.000 m2 donde trabajan
unas 70 personas. y

