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Solidaritat. S’obre al Centre Cultural Tecla Sala una mostra itinerant sobre el treball de 16 col·lectius de la ciutat

Exposició
d’homenatge
als hospitalencs
més solidaris
Treballar per als més desafavorits, siguin on
siguin, és la tasca que realitzen 16 col·lectius
de L’H i que podem veure a Solidaris de L’H
Construir un món més just i solidari
és la vocació que impulsa els socis
de diferents ONG i col·lectius de
la ciutat que treballen per ajudar la
població de països del Tercer Món
i també per atendre les necessi·
tats dels seus veïns. Per donar a
conèixer la seva tasca i retre’ls un
merescut homenatge s’ha organit·
zat l’exposició Solidaris de L’Hospi·
talet, subvencionada pel Ministerio
de Asuntos Exteriores i amb la col·
laboració de la Universitat de Bar·
celona, que està oberta al Centre
Cultural Tecla Sala fins a l’1 d’abril.

La mostra és itinerant i després
visitarà l’Harmonia (del 2 al 14
d’abril) i el Centre Cultural Bellvitge
(del 15 al 24 d’abril). Consta d’un
seguit de plafons que expliquen
la feina social de 16 col·lectius
de L’Hospitalet que treballen en
diferents àmbits, social, cultural o
esportiu. Es destaca el president o
representant de l’entitat, el barri on
es troba i la feina que realitza.
Les entitats que apareixen a l’ex·
posició són ASPROSEAT (entitat
que treballa per la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat,

Acte d’inauguració de l’exposició ‘Solidaris de L’H’ a la Tecla Sala

especialment intel·lectual), JIS (Jo·
ves per la igualtat i la Solidaritat),
SILO (cooperació amb Guinea
Bissau), AL KARIA (cooperació
internacional per al desenvolu·
pament), OKUME AZ (projectes
solidaris dedicats a l’educació
a Guinea Equatorial), Club Es·

portiu Joventut L’H, Univers itat
sense Fronteres, Comissió d’Ac·
tes Culturals Mare de Déu dels
Desemparats, AESE (Agrupació
Esportiva Santa Eulàlia), Grup de
Don es de Can Serra (contra la
violència masclista a Nicaragua i
Hondures), parròquia de Sant Be·

net (Can Serra), Casa de la Re·
conciliació, Creu Roja L’Hospitalet,
AFEMHOS (Associació de Famili·
ars de Malalts Mentals), Comissió
de Festes la Gresca Collblanc-la
Torrassa i Associació WAFAE (ac·
ció social, sensibilització i coopera·
ció amb el Marroc). y

Cooperació. Dos equips de voluntaris desenvoluparan projectes d’ajuda sanitària i sensibilització a la zona

Nova expedició de
Fallou al Senegal
zona situada en plena sabana, per
fer tractaments intensius contra la
malària. A més, faran nous cursos
de formació sanitària bàsica per·
què els civils puguin tenir cura de
la salut comunitària, en àmbits ben
diversos com higiene, alimentació i
planificació familiar.
Andrea García, responsable de

foto cedida per fallou

Fallou, la ONG que duu a terme
programes de cooperació a la co·
munitat rural de Dialokoto, departa·
ment de Tambacounda, una de les
zones més subdesenvolupades del
Senegal, ja té a punt una nova ex·
pedició.
Del 24 de març al 12 d’abril,
divuit persones viatjaran a aquesta

patrocini, ha destacat que enguany
els hi ha sorprès la quantitat de per·
sones que s’han apuntat com a vo·
luntàries per formar part d’aquestes
expedicions. “Mai ens havia passat,
hi ha gent que s’ha quedat fora per
falta de places”. Andrea ha assegu·
rat que “viure aquesta experiència
et canvia la vida”. y
Reportatge en vídeo
Escaneja aquest codi
QR amb el telèfon o
la tauleta i accedeix al
reportatge de TV L’H
sobre Fallou.

