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Salut. L’Ajuntament impulsa un pla per donar suport emocional i social a la ciutadania

L’H, amb els afectats pel càncer
El malalt oncològic i la seva família necessiten,
a banda de tractament mèdic, acompanyament i
suport. Per això neix L’H t’acompanya
Un diagnòstic de càncer suposa iniciar una llarga lluita. Primer per assimilar-lo i després per superar-lo.
Mentre això passa, la vida del malalt i
de la seva família es capgira. A banda de l’assistència mèdica, necessiten suport psicològic, emocional
i social per tirar endavant. Per això
neix L’H t’acompanya.
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament
ha implicat els centres sanitaris de
la ciutat, les fundacions i les associacions que treballen per als malalts

L’alcaldessa rep
la cúpula sindical
L’alcaldessa, Núria Marín, va rebre els secretaris generals de
la UGT, Cándido Méndez, i de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
el passat 20 de gener, en una recepció prèvia a l’assemblea conjunta que els dos sindicats havien
convocat una hora després a La
Farga per informar més de 4.000
delegats dels treballadors sobre
les negociacions per aconseguir
el Pacte Social. A la foto també hi
apareixen els líders dels dos sindicats a Catalunya, Josep Maria
Álvarez i Joan Carles Gallego, i
a L’Hospitalet, Joan Barrachina i
Assumpció Romero.

de càncer i els voluntaris, per oferir
a la ciutadania un punt de trobada i
referència. Entre els seus objectius,
que desenvoluparan fins al 2012, hi
ha signar convenis de col·laboració
amb totes les fundacions i entitats
relacionades, crear un consell de
ciutadans experts que aporti la seva
experiència sobre el càncer, creació
de grups d’ajuda mútua i xarxes socials, activitats de sensibilització i el
web El portal municipal del pacient.
L’H t’acompanya es va presentar

coincidint amb la celebració del Dia
Mundial contra el càncer, el passat
4 de febrer. La comissionada de
l’Alcaldia i directora del pla, Esther
Folch, va explicar que aquesta proposta va sorgir a partir de la seva
experiència personal. “Un projecte
com aquest només es pot donar
en una ciutat com L’Hospitalet, on
hi ha 3 centres sanitaris de prestigi, més de 20 associacions de pacients i un ric teixit associatiu”, va dir.

Es crearan grups
d’ajuda mútua i ‘El
portal municipal del
pacient oncològic’

L’acte també va comptar amb la
presència del president de la Junta
Local de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer, Ricardo Aguilera,
en nom de les entitats de voluntaris,
que va assegurar que “on no arriben les administracions, hi arribem
nosaltres”.
Davant la presència de responsables de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Hospital General de L’Hospitalet, l’alcaldessa, Núria Marín, es
va adreçar els ciutadans per dir-los
“no esteu sols, la ciutat us acompanyarà. Ara és més important que
mai perquè la societat ha canviat i hi
ha moltes persones que es troben
soles i això és molt dur quan se’ls
diagnostica la malaltia”. y

Ple municipal

El Cinema
Romero serà
un casal per a
infants i joves
El Ple municipal va aprovar en la
sessió de gener el canvi d’ús dels
terrenys de l’antic Cinema Romero
(Collblanc-la Torrassa) perquè aculli
un casal per a infants i joves. Durant
la sessió també es va autoritzar La
Caixa a fer-se càrrec de dues parcel·
les de la Porta Nord, pendents de
construir, per fer habitatge de protecció. Amb els vots en contra de
PSC i ICV-EUiA i l’abstenció de
CiU, es va rebutjar la moció del PP
perquè l’Estat no renovi el permís de
residència als immigrants que tinguin sancions greus per incivisme. y

Suport als voluntaris i
defensa de la immersió
lingüística a l’escola
Tots els grups municipals es van sumar a la declaració del 2011 com a
Any Europeu del Voluntariat. El Ple,
amb l’únic vot negatiu del PP, va donar suport a l’ensenyament en català, a proposta d’ICV-EUiA. y

Més pàrquing provisional
i més dies per demanar
vetlladors al carrer
A proposta del PP, l’Ajuntament estudiarà habilitar aparcaments provisionals en solars públics pendents
de construir i ha ampliat el termini
perquè els establiments de restauració sol·licitin instal·lar vetlladors. y

