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Guardons. El Ple atorga distincions a dues associacions, dos col·lectius ciutadans i un hospitalenc per la seva trajectòria

Homenatge ciutadà
L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer,
la Casa de la Reconciliació, el centre l’Escorça,
l’Esplai la Florida i Lucas Mondelo, distingits per
la seva tasca a favor de L’Hospitalet
L’Ajuntament ha lliurat, per acord
unànime del Ple municipal, els títols
de distinció ciutadana a dues associacions, dos col·lectius ciutadans i
un hospitalenc per agrair-los en nom
de la ciutadania la tasca que desenvolupen en benefici de la comunitat.
Els guardonats en aquesta ocasió són l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer, la Casa de la
Reconciliació de Can Serra, l’esco
la d’educació especial l’Escorça,
l’Esplai la Florida i Lucas Mondelo.
L’alcaldessa, Núria Marín, es va
referir als guardonats recordant que
“L’Hospitalet avança de la mà de la
seva ciutadania. Sense vosaltres,
la ciutat no seria com és i sense la

vostra dedicació i il·lusió no hauríem
fet realitat molts dels nostres somnis i projectes. Aquests guardons
representen la gratitud de tots els
ciutadans”.
Durant la cerimònia de lliurament
dels guardons –un diploma i una
medalla que reprodueix La Medusa,
la resta arqueològica més important
trobada a la ciutat– cada portaveu
dels cinc grups municipals va parlar
de la figura d’un dels distingits.
El portaveu de PxC, Daniel Ordóñez, es va referir a l’Associació
de Familiars de Malalts d’Alzheimer
i a la tasca dels familiars, dels cuidadors que han de fer front a aquesta
malaltia tan dura que “sovint fa que

les famílies es trenquin. Però també
hi ha lloc per a l’esperança, la dels
néts que fan companyia als seus
avis i quan els malalts tenen algun
moment de lucidesa. És un raig
d’esperança”.
Alfonso Salmerón, portaveu
d’ICV-EUiA, va destacar la trajectò
ria de la Casa de la Reconciliació,
una església construïda els anys 70
pels veïns de Can Serra, a banda de
les seves creences religioses, com
a “lloc d’acollida i de trobada per a
tothom, de lluita per un barri millor,
com a casa de la pau on va néixer
el moviment d’objectors de consciència. I avui segueix tenint una gran
capacitat de convocatòria cívica”.
La portaveu de CiU, Meritxell
Borràs, va presentar el centre d’e
ducació especial l’Escorça, que
atén infants amb greus discapacitats que no es poden valdre per ells
mateixos, perquè guanyin autonomia i “gaudeixin dels mateixos drets

Els guardonats
reben un diploma
i una medalla
que reprodueix
‘La Medusa’
que la resta d’infants. Amb una gran
implicació de les famílies i dels professionals, que treballen amb el cor
per aquests infants”.
Orgull de L’Hospitalet
El treball de l’Esplai la Florida va
ser exposat pel portaveu del Grup
Municipal del PP, Juan Carlos del
Rio, que va destacar que l’objectiu
de l’entitat és fer somriure els petits.
“Sentim orgull que hi hagi gent com
vosaltres que fa un gran esforç a
favor dels més vulnerables. Feu de
L’Hospitalet una ciutat més humana
afavorint la inclusió social, una ciu-

tat més solidària, una ciutat millor”.
La trajectòria de Lucas Mondelo
va ser glossada pel portaveu del
PSC, Francesc Josep Belver, que
va recordar els èxits d’aquest veí de
Can Serra que va començar jugant
al bàsquet i que s’ha convertit en
el seleccionador absolut femení
espanyol i el millor tècnic de la lliga
xinesa. “Lucas representa l’esperit
de superació que caracteritza els
esportistes de L’Hospitalet i la mateixa ciutat. Ningú no li ha regalat
res però amb esforç ha aconseguit
destacar i, a més, en l’esport femení, cosa que representa una doble
satisfacció. I allà on va mostra l’orgull de ser de L’H”. y
Vídeo sobre el
lliurament
Escaneja el codi i
accedeix al vídeo
de Televisió de L’H
sobre l’acte

els distingits: Premi al treball desinteressat i solidari en benefici de la comunitat
yyy ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER
Disset anys dedicats a l’atenció integral de les famílies
Mari Carmen Fuentes, presidenta,
i Dolors Antequera, secretària, van
recollir el guardó que suposa “un
reconeixement a la tasca que fem
des de fa 17 anys”, va dir Fuentes.
La presidenta va recordar que el Ple
municipal ha declarat L’Hospitalet
ciutat solidària amb l’Alzheimer i
va afirmar que la incidència de la
malaltia a Espanya s’acosta al milió
de persones. “Si ho extrapolem a
L’H, parlem de 12.000 afectats”.

yyy CASA DE LA RECONCILIACIÓ DE CAN SERRA
Exemple de lluita social, diàleg i convivència
Irene Gómez, acompanyada de
la petita Helena Tebar, va afirmar
que la distinció rebuda “és un
reconeixement a la trajectòria d’una
comunitat cristiana que sempre ha
destacat pel seu compromís social
i polític amb el moviment obrer i
humà, amb l’esperança de fer un
món més just i solidari”. La Casa de
la Reconciliació va ser aixecada els
anys 70 pels mateixos veïns, d’origen,
creences i ideologies molt diversos.

yyy ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ESCORÇA
Referent en l’atenció als infants greument discapacitats
José Muñoz, en nom de les famílies,
va recollir la distinció atorgada a
aquest centre concertat que treballa
per millorar l’autonomia dels alumnes.
Muñoz va parlar dels projectes de
futur. “Ara volem créixer una mica.
Estem parlant amb el Departament
d’Ensenyament per poder atendre
també infants de 0 a 3 anys, a més
de disposar de logopeda. No ens
mereixem el guardó, el que fem és
treballar per als nostres nanos”.

yyy CLUB D’ESPLAI LA FLORIDA
30 anys fomentant l’educació en el lleure i la cohesió social
L’any del seu 30è aniversari, l’esplai
ha estat distingit per la seva tasca
educativa i per impulsar la cohesió
social. La directora, Merche García,
va afirmar que “la distinció suposa
que la ciutat valora la feina que
hem fet i que se sent orgullosa
de nosaltres. L’Esplai ha estat
fonamental en la vida de molts nens i
nenes del barri, un barri lluitador que
ens ha ajudat per intentar arribar a
totes les famílies que ho necessiten”.

yyy LUCAS MONDELO
“Sóc un trosset de L’H
fent voltes pel món”

Aquest veí de Can
Serra, que ha aconseguit
tots els títols possibles
com a entrenador de
bàsquet femení a Europa
i a la Xina, va rebre la
medalla de La Medusa
molt emocionat. “L’H és
compromís, és passió, és
empatia, són valors que
hem de transmetre com a
ambaixadors de la ciutat.
Com diu la cançó, llevo tu
aroma por donde quiera
que vaya. Sóc un trosset
de L’H fent voltes pel
món, però sóc aquí, mai
marxaré”.

