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20 anys de solidaritat
amb el poble sahrauí
a L’Hospitalet
L’Associació de Famílies Solidàries de L’Hospitalet amb Nens
Sahrauís ha acomiadat la setzena
Caravana d’Ajut Humanitari per al
Sàhara, que parteix de Barcelona
aquest mes cap als camps de
refugiats algerians, on fa 35
anys que el poble sahrauí lluita
per l’autodeterminació. L’entitat
hospitalenca fa 20 anys que
treballa per ajudar aquesta nació
sense estat.
L’Associació de Famílies Solidàries, que cada any porta a la ciutat
infants sahrauís dins el projecte Vacances per la Pau, ha recollit 4.600
quilos d’aliments i material d’higiene
i 4.000 litres d’oli per al Sàhara, amb
la col·laboració de centres educatius,
dels ajuntaments de L’Hospitalet i de
Sant Feliu, d’entitats i de ciutadans.
Per acomiadar la caravana, l’entitat
va projectar un documental a l’Har-
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40è aniversari del
naixement de les
associacions de veïns
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet i
les associacions de veïns de la Florida i de Pubilla Cases han fet una
taula rodona per commemorar el
40è aniversari del naixement de les
entitats veïnals i reivindicar el seu
paper en la lluita antifranquista i en
la transformació de la ciutat. A l’acte,
dins del programa de recuperació
de la memòria històrica del Centre
d’Estudis, també hi van participar
els veïns de Collblanc-la Torrassa.

Bellvitge recupera la Festa
del Sol a favor del medi
ambient després de 6 anys
La Festa del Sol va ocupar la plaça
del Mercat de Bellvitge amb xerrades, exposicions i activitats centrades en aquesta edició a mantenir
l’espai agrícola de Cal Trabal. Es
van fer tallers, xerrades, actuacions
musicals i animació per als infants,
i es van instal·lar parades de venda
de productes naturals. La festa l’han
recuperat l’Associació de Veïns, la
Saboga, la Comissió de Festes i els
Amics de la Música.

Exposició sobre els
40 anys de trajectòria de
l’artista Ferran Soriano
Fins al 22 de maig es pot veure
al Centre Cultural de Bellvitge una
exposició de l’ar tista hospitalenc
Ferran Soriano, conegut per les se ves escultures instal·lades a la ciutat, com Vols de coloms a Santa Eulàlia o la peça que corona el parc de
Bellvitge. Amb motiu de l’obertura
de la mostra es va fer una lectura de
poesies de Soriano el passat 8 de
maig, amb la col·laboració del Grup
Sardanista Tot Bellvitge.

monia sobre les vacances solidàries
dels petits sahrauís i va instal·lar una
haima on va oferir té. L’alcaldessa,
Núria Marín, va participar en l’acte en
el qual va donar les gràcies a l’entitat
i a la seva presidenta, Dolores Ruiz,
pel seu treball solidari al llarg de 20
anys. “A principis dels 90, dedicar-se
a la cooperació internacional no era
habitual. Però l’esforç de les entitats
com la vostra ha fet que ara les institucions impulsem i col·laborem en
projectes solidaris com aquest”, va
reconèixer l’alcaldessa. # C . S .
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Dolores Ruiz pren te a la haima instal·lada davant l’Harmonia
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