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Solidaritat. Campanya a L’Hospitalet de la fundació Amics de la Gent Gran que lluita contra la soledat en la vellesa

Es busquen voluntaris per acompanyar avis
La delegació d’Amics
de la Gent Gran cerca
més voluntaris per
ampliar la seva tasca
La fundació Amics de la Gent Gran
atén a L’Hospitalet 50 avis i àvies
gràcies a la col·laboració de 45 voluntaris. Però tenen en llista d’espera
10 persones més que han demanat
una mica de companyia a la setmana, i per això voldrien comptar amb
més voluntaris disposats a passar
part del seu temps amb elles.
El perfil és una persona “amb ganes de fer de voluntari, que disposi

Breves
Campaña ‘#josalvovides’
para recaudar fondos
contra el cáncer
El Institut d’Investigació Biomèdica
de Bellvitge, el Idibell, lidera esta
iniciativa para recaudar fondos para
el Oncobell, su programa de investigación del cáncer. A través de la
web www.josalvovides.cat los particulares, empresas e instituciones
pueden colaborar en la campaña.
Según el Idibell, uno de cada dos
hombres y una de cada tres mujeres
desarrollará cáncer en el futuro. y

Asproseat protesta por la
falta de financiación para
aplicar el nuevo SMI
La subida del salario mínimo en los
centros especiales de trabajo no va
acompañada de un aumento de la
financiación que reciben de la Generalitat y del Estado. Asproseat afirma
que no puede aplicar el incremento a 900€ del SMI porque supone
un gasto de 656.368€ de los que
no dispone. Asproseat tiene 290
empleados con discapacidad, un
83,4% con especiales dificultades. y

Agentes de los Mossos
salvan la vida de un
hombre en Pubilla Cases
Carles comía con su familia en la
calle Simancas el día de Navidad,
cuando sufrió una parada cardiorespiratoria. Su familia intentó reanimarlo y cuando pidieron auxilio alertaron
a una patrulla de Mossos que estaba de servicio en la misma calle. Su
rápida intervención le salvó la vida. y

Cuatro meses sin
ascensor en la estación
de Renfe de L’Hospitalet
Así lo ha denunciado en la OMIC el
usuario Julián García, de 85 años,
que cada semana coge el tren y se
encuentra sin ascensor para acceder a las vías 2, 3 y 4. Renfe aduce que para reparar el ascensor se
necesita un repuesto que debe venir
de Alemania. y

de dues hores setmanals per anar a
casa de la persona gran, escoltar-la,
acompanyar-la o anar a passejar
amb ella”, segons explica Cristina
Curto, responsable de la delegació
a L’H d’Amics de la Gent Gran. L’objectiu final és acompanyar aquestes
persones “i reconnectar-les amb el
seu entorn més immediat”, ja que
moltes vegades s’aïllen per les dificultats pròpies de l’edat o per les
barreres físiques de l’entorn.
Els interessats en aquesta tasca
de voluntariat poden contactar amb
la fundació a través del correu electrònic hospitalet@amicsdelagentgran.org o bé trucant al telèfon de la
seu central, 93 207 67 73.

La fundació Amics de la Gent
Gran es va crear a Barcelona el
1987 i té una delegació a L'Hospitalet des del 2014. A més d'aquesta
tasca amb la gent gran, també
prenen part en el projecte ICI de
Collblanc-la Torrassa, en el seu
programa de manualitats, en el qual
les dones grans aporten la seva expertesa. “Les participants estan molt
contentes d’aquestes experiències,
tenen una sortida setmanal o quinzenal que les fa sentir a gust amb
elles mateixes”, explica Curto. A
més, la delegació també s’ha implicat en el projecte municipal Ciutats
Amigables, al qual aportaran la seva
idea d’una ciutat més propera. y

