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El pròxim 5 de maig, celebraran el Dia de la Col·lecta per tota la ciutat

Neix una nova associació per
ajudar a combatre el càncer
ROSA SALGUERO

La Fundació Akwaba oferirà del 4
de maig al 21 de desembre un curs
de llengua i cultura àrab, amb l’objectiu d’aproximar la realitat d’aquests països a la nostra ciutat. El
període d’inscripció resta obert,
fins al 30 d’abril, a la secretaria
d’Akwaba. A més, la fundació també està organitzant una nova edició de classes de dansa àrab, després de l’èxit del primer curs. Més
informació: 934 497 696.

DIA INTERNACIONAL DE DANSA
Acte de solidaritat
sota el lema Ballem
per la pau al món
El pròxim 29 d’abril, les acadèmies i escoles de dansa de la ciutat
han organitzat un acte de solidaritat sota el lema Ballem per la pau
al món al carrer de Primavera. Els
professors impartiran les seves habituals classes a l’aire lliure i convidaran tots els ciutadans a participar-hi. A més, es recolliran aliments per contribuir a la campanya L’Hospitalet per Kosovo.

CENTRE D’ESTUDIS DE L’H
El CEL’H presenta
dos nous llibres
sobre la realitat local

ALBERT GUINART

L’Associació Local contra el Càncer de L’Hospitalet va néixer fa tot
just un any amb un clar objectiu,
contribuir a fer que les persones
que pateixen aquesta malaltia i els
seus familiars guanyin en autoestima, en confiança, i continuïn amb
les seves vides. El pròxim 5 de
maig, quan celebren el Dia de la
Col·lecta, sortiran al carrer per repartir cintes de colors i per demanar la collaboració de tots.
El lema de l’entitat és prou explícit: Lluitar contra el càncer és
trobar la vida. Així ho han viscut dos
dels seus membres fundadors, la
presidenta, Mariluz Recuenco, i la
tresorera, Marisol Sobrino. Ambdues, operades de càncer de mama, han hagut de passar l’experiència del diagnòstic de la malaltia, de la manca d’informació, de
passar per un quiròfan i de sotmetre’s a tractaments agressius. Però
a la vegada, tant elles com les seves famílies també han hagut d’aprendre a conviure amb el càncer,
a no sentir rebuig de parlar-ne i a
recuperar la seva estabilitat emocional.
“Els malalts de càncer són normalment reticents a parlar obertament de la malaltia. Però cal que
ho expliquin, que no es tanquin en
ells mateixos i que pensin en positiu. És la millor manera de lluitar
per la vida”, explica Mariluz, qui
després d’haver viscut l’experièn-

FUNDACIÓ AKWABA
Curs de llengua i
cultura àrab a partir
del dia 4 de maig

La Associació Local contra el Càncer organitza cursos de manualitats per als seus socis
cia de la seva mare, està lluitant
contra el càncer de mama des de
fa vuit anys i, contra el càncer de
colon des de fa sis. “A través del
correu –continua– vaig conèixer
l’Associació contra el Càncer de
Barcelona i ells em van ajudar a
superar-lo. Després vaig pensar

que L’Hospitalet necessitava un
grup de suport d’aquest tipus, on
la gent trobi el suport de persones
que han patit igual que ells, se’ls
informi i també s’entretinguin”.
L’entitat, integrada per uns 60
voluntaris, compta des del novembre amb un local al carrer Naran-

jos, 73, on hi són tots els dimarts i
dimecres –de 17 a 20h–. De moment, organitzen tallers de manualitats, tot i que també tenen previst xerrades, col·loquis i sortides.
A més, s’adreçaran a l’hospital oncològic Duran i Reynals per oferir
la seva col·laboració.

El Centre d’Estudis de L’Hospitalet
va presentar dos nous llibres durant les passades Festes de Primavera, un nou volum de la collecció d’assaig Quaderns d’estudi
titulat L’Hospitalet, ciutat acollidora, que inclou articles d’historiadors, antropòlegs i sociòlegs, i Les
festes majors a L’Hospitalet. Barris Centre i Sant Josep.

La feina de Voluntaris per Bòsnia Defensem Cuba recorda la
celebració de la romeria
es mostra al centre Barradas
d’Holguín, el mes de maig

PILAR GONZALO

FOTO CEDIDA PER VOLUNTARIS PER BÒSNIA

P. G.
L’organització no governamental
Voluntaris per Bòsnia ha muntat
una exposició per explicar la tasca que estan duent a terme des
de fa sis anys i, especialment, el
programa d’integració i d’eliminació de barreres arquitectòniques
que estan desenvolupant a Tuzla.
L’exposició, que quedarà instal·lada al Centre Cultural Barradas del 4 al 23 de maig, vol donar
a conèixer com estan les coses ara
a Bòsnia i explicar que l’ajuda no
es pot acabar quan els refugiats
tornen a casa. A partir d’aquest
moment comença una nova etapa molt important i que consisteix
a reconstruir les infraestructures
del país i, en alguns casos, adaptar-les a la nova realitat.
La mostra consta de 20 plafons
amb fotos i textos explicatius i està
dividida en tres parts. Mitjançant
els documents gràfics assistim a
la destrucció de Bòsnia per la guerra, a la seva reconstrucció i a la

Els voluntaris ajuden a reconstruir un pais destruït per la guerra
integració, la fase actual del projecte de Voluntaris per Bòsnia.
Aquesta ONG, nascuda fa sis
anys, està treballant en un programa de suport als disminuïts a la
Universitat de Tuzla, en col·laboració amb la Fundació Autònoma

Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dins d’aquest
projecte s’han instal·lat lavabos
adaptats al rectorat i a diverses facultats; s’ha enviat una furgoneta
per fer acompanyaments, i es posarà un ascensor al rectorat.

Com cada any per aquestes dates, l’entitat solidària Defensem
Cuba destina els seus esforços a
promocionar la romeria d’Holguín,
que tindrà lloc en aquesta localitat
cubana del 2 al 6 de maig.
Es tracta d’una trobada entre
artistes i promotors culturals, tant
cubans como d’altres punts del
món, per intercanviar experiències
i coneixements. La tasca de Defensem Cuba de facilitar als artistes locals els contactes adequats
per, si volen, viatjar a Cuba.
La romeria d’Holguín combina
la tradició i la modernitat, el que
és conegut i el que és consagrat,
allò que és nou i les qüestions més
experimentals. Els 3 primers dies
el protagonisme l’ocuparan els artistes (pintors, grups de teatre, músics...) de tradició reconeguda, per
deixar pas després a aquells que
comencen a introduir-se en aquest
món de la cultura i l’espectacle.

Paral·lelament Defensem Cuba, amb el Centre Cultural de Sant
Josep, promou l’elaboració d’un llibre que viatja d’Holguín a L’Hospitalet. Diversos escriptors de les
dues localitats continuen la història en el punt on l’ha deixada un
altre col·lega.

Una exposició sobre la
Cuba revolucionària
D’altra banda, de l’11 al 14 de
maig, el CC Sant Josep acollirà
una exposició titulada Cuba, 40
anys de revolució. La mostra recull fotografies i retalls de premsa
mitjançant els quals s’explica com
han viscut els cubans les últimes
quatre dècades. L’exposició és organitzada per la plataforma catalana Defensem Cuba.
En el marc de la mostra, el dia
12 a les 19.30h, tindrà lloc una xerrada amb Nelson Arias, diputat de
l’assemblea d’Holguín, al mateix
centre cultural.

