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Entitats. L’Associació Coordinadora de Persones amb Discapacitat de L’H agrupa un col·lectiu de 113 socis de 6 a 65 anys
hem integrat en el cicle de Teatre
Amateur de L’H i hem pogut mos
trar el nostre treball a l’escenari del
Teatre Joventut. Al setembre prepa
rarem i assajarem la pròxima obra.
Una de les activitats més impor
tants, per a pares i fills, és l’esplai
que ofereix als pares unes hores
de tranquil·litat sabent que els seus
fills estan ben atesos i s’ho estan
passant bé. “Tenim 50 nois i noies
en quatre grups d’esplai que fan
activitats esportives, van al cinema,
a museus i, cada dos mesos, un cap
de setmana fan una sortida perquè
ells es puguin relacionar amb amics
sense el pare i la mare, la qual cosa
els ajuda a potenciar la seva auto
nomia”, explica Ana Cara.

Sortida per anar de colònies dels nois i les noies de l’entitat

Gaudir, escollir i aprendre
Un servei de lleure i formació sota un paraigua
de qualitat, que no significa per als pares
aparcar els fills, sinó formar-los
“El meu principal objectiu és acon
seguir que L’Hospitalet tingui el se
gell no sols de ciutat hospitalària i
acollidora sinó també integrado
ra”. Així defineix la nova presiden
ta de l’Associació Coordinadora
de Persones amb Discapacitat de

L’Hospitalet, Ana Cara, la seva tasca
principal al capdavant d’una entitat
que presideix des de fa una mica
més d’un mes i que acaba de rebre
una de les distincions ciutadanes
que atorga l’Ajuntament.
L’Associació va néixer a la ciutat

l’any 1988, fundada per un grup de
pares i mares de fills amb discapa
citat, amb la finalitat de promoure
l’autonomia personal i la millora de
la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i de
les seves famílies, mitjançant una
proposta de lleure.
A l’actualitat agrupa 113 socis
que pretenen que els seus fills
puguin consolidar coneixements i
emocions, compatibilitzant activi
tats entre el taller, l’escola i el lleure,

“que és el treball més dur”, diu la
presidenta.
La proposta de lleure de l’entitat
agrupa diverses activitats com ta
llers de formació bàsica que perme
ten que els nois i les noies no perdin
el nivell cognitiu que han adquirit a
l’escola; noves tecnologies, sobre
tot per a aquelles persones que poden integrar-se a la vida laboral; teràpia amb gossos, musicoteràpia i
teatre. “Estem molt contents perquè
per primera vegada enguany ens

Cercar més recursos
Una de les tasques que ha pro
posat com a presidenta és cercar
recursos a les empreses privades
i ampliar les seves activitats a tota
la ciutat. “Les grans empreses tenen responsabilitat corporativa i
poden donar-nos un cop de mà en
voluntaris i projectes socials, i com
a coordinadora demanarem serveis
en aquesta línia”, afirma Cara, que
afegeix “el meu lema és si jo hi gua
nyo, tu hi guanyes, perquè moltes
empreses tenen projectes d’ajuts
corporatius”.
La junta, a més de la presidenta,
la componen la vicepresidenta,
Conchi Coca; la secretària, Maribel
Pérez; la tresorera, Conchi López, i
12 vocals. “Els càrrecs els tenim les
dones, potser perquè som més re
ivindicatives i ens impliquem més. y
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Més informació a www.acordis.cat

Solidaritat. Un total de 24 infants dels camps de refugiats sahrauís passen l’estiu acollits per famílies hospitalenques

Del Sàhara a L’Hospitalet
Els 24 nens i nenes procedents dels
campaments de refugiats sahrauís
de Tinduf, a Algèria, que van arribar
a la ciutat a començament d’aquest
mes, continuen les seves vacances
a L’H gaudint diàriament d’activitats
lúdiques i esportives al Poliesportiu
Fum d’Estampa. La majoria dels in
fants de la campanya d’enguany són
repetidors d’aquesta experiència,
que els permet, d’una banda, allu
nyar-se de les condicions extremes
de l’estiu al Sàhara i, de l’altra, con

viure amb una cultura i amb un estil
de vida diferents. A més, s‘aprofita
l’ocasió per sotmetre cada infant a
una revisió mèdica integral i tractar
possibles problemes de salut.
Mariano Pitarque és des del
març el president de L’Hospitalet
amb el Sàhara, l’associació que organitza l’acollida dels infants sah
rauís a la ciutat des de l’any 1996 i
que ha estat rebatejada. Segons ell,
“cal valorar el compromís de l’Ajun
tament envers aquesta campanya

solidària ja que, per contra d’allò
què ha passat arreu, aquí l’aportació
econòmica municipal no ha patit
retallades”. Per a Pitarque, l’entitat
vol assumir un paper més actiu en
la defensa i en la reivindicació del
dret a l’autodeterminació del poble
sahrauí, “perquè retorni a la seva
terra, d’on va sortir fa 37 anys amb
la complaença d’Espanya”, apunta. y
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www.lhospitaletambelsahara.org

Dues de les participants a la recepció municipal als infants sahrauís

