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Collblanc-la Torrassa
impulsa Entreveïns
Entitat d’inserció social per a la ciutadania de tots els barris
L’Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa impulsa una nova entitat que estendrà el seu programa social a tots els barris de
L’Hospitalet. Es tracta d’Entreveïns,
un projecte per al qual busca voluntaris que desenvolupin accions
d’inserció sociolaboral.
L’entitat veïnal ha presentat
Entreveïns en un acte en el qual
va donar a conèixer la memòria
del 2009 del seu programa social i va oferir una conferència de
la diputada Esperança Esteve sobre
la Llei d’economia social. Entreveïns
pretén ajudar des de la societat civil
ciutadans en risc d’exclusió social per
haver perdut la feina o l’habitatge, o
per no disposar d’eines que els ajudin a trobar ocupació. Iniciatives com
a aquesta s’han creat també a altres
municipis i el seu objectiu és fer una
xarxa catalana.
Les dades de l’any 2009 a Collblanc-la Torrassa fan palesa la necessitat d’ampliar el programa social,
que va intervenir en 1.496 casos i va
atendre 622 persones. El programa
ha aconseguit la inserció laboral en
un 40% dels casos tractats, però
encara té obert un 38%, ja que les
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La diputada Esteve i la presidenta veïnal, Ana González

situacions d’exclusió han ampliat la
seva durada.
També ha canviat el perfil del demandant. Ara tenen estudis secundaris o superiors, la majoria són dones que esdevenen la principal font
d’ingressos de la família i un 60%
percep menys de 500 euros al mes.
Augmenten els majors de 40 anys

que busquen feina per primer cop
i les persones en situació legal i els
nacionals espanyols. L’entitat veïnal
va repartir a través de la seva botiga
solidària 7.670 quilos d’aliments i
425 de productes d’higiene. A més,
van localitzar habitatges per acollir
10 famílies a L’Hospitalet i altres 3
famílies a Barcelona. # C . S .

La plaça de la Cultura de Bellvitge ha acollit el XXI Concurs
de Colles Sardanistes de L’H. Memorial Jaume Ventura i Tort,
organitzat per Òmnium Cultural de L’Hospitalet, en el qual
han participat més de 400 sardanistes corresponents a 34
colles d’arreu de Catalunya.
Enguany el concurs ha tingut lloc en el marc dels actes de
celebració dels 25 anys de l’entitat Tot Bellvitge. La jornada
ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de L’Hospitalet,
Núria Marín, i de la nova presidenta d’Òmnium Cultural de
Catalunya, Muriel Casals, que ha destacat la importància
de que “Òmnium Cultural mantingui viu el lema de l’organització de cultura, llengua i país a la segona ciutat de Catalunya,
com és L’Hospitalet”.
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