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Sopar en honor del Xixell
Acte central de la commemoració del seu 25è aniversari

Montse Bernat

Neix una ONG
en record de
Montse Bernat

ASOMOBE a la xarxa:
http://www.asomobe.org

Autoritats i representants de l’esplai durant l’acte

Un grup de supervivents catalans de la Lleva del Biberó, entre ells cinc de L’H, han parti-

SUPERVIVENTS
GABRIEL CAZADO

Un grup de voluntaris dedicats a satisfer el temps de lleure dels nens
ha creat l’Associació Solidària Montse Bernat, en homenatge a la jove
monitora de Santa Eulàlia que va
morir el 2000 en accident de trànsit.
La seva mare i presidenta de l’entitat, María de las Heras, ha dit que
volen donar continuïtat a la tasca
solidària engegada per la Montse i
altres tres companys de l’esplai de
la parròquia de Sant Isidre l’any 1999
quan van viatjar a Cuba per posar en
marxa una ludoteca a l’hospital pediàtric de Centro Habana, un projecte impulsat per la UGT de L’Hospitalet. Avui, aquesta ludoteca du el
nom de Montse Bernat. # R.

Coincidiendo con el día mundial
de esta patología también vinculada al Síndrome de la Fatiga
Crónica, la entidad hizo difusión
de sus servicios. Se reúnen las
tardes de los lunes, miércoles y
jueves en el Centro Cultural St.
Josep. Su teléfono: 696924046.

Akwaba recibe ayuda
para atender a los
niños soldados
GABRIEL CAZADO

Més de 260 persones, entre socis, pares i mares, monitors i
autoritats, van participar al Casino del Centre en el sopar de
gala organitzat per l’Esplai Xixell
amb motiu del seu 25è aniversari. Durant l’acte es va presentar la revista Niu, el nou butlletí
informatiu de l’entitat, i un CD
amb cançons interpretades pels
nens de l’esplai. Al setembre,
Xixell reprendrà la celebració de
les noces d’argent amb una exposició de la seva història i amb
la inauguració d’una nova seu al
carrer de Joan Pallarés, 32.

Los afectados por
fibromialgia informan
sobre su enfermedad

cipat en l’acte de reubicació a
la plaça de l’Ajuntament de
l’escultura de l’artista Montserrat G. Rius en homenatge a
aquest col·lectiu. L’acte ha
comptat amb el suport dels
grups polítics del Consistori.

Las fundaciones ‘la Caixa’ y Erosky financiarán parte del proyecto
del centro de acogida y de reinserción de niños soldados que
Akwaba gestiona en la ciudad de
Bouaké, en Costa de Marfil, y que
desde 2003 ha atendido a más
de 200 chicos de 10 a 18 años.

Conferencia en la Tecla
sobre la enfermedad
infecciosa del noma
La desarrolla una bacteria que
ataca a niños desnutridos y con
falta de higiene hasta mutilarle
sus rostros. La Fundación Campaner explicará el 7 de junio a
las 19.30h en la Tecla Sala su
tarea humanitaria en Níger para
luchar contra esta enfermedad.

