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Societat

19 d’octubre del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Ciutadania. El TPK junt amb pintors i artistes de la ciutat han organitzat un mercat d’art amb finalitat solidària

La societat civil de L’H es mobilitza
per la Setmana de la Solidaritat
Per col·laborar-hi es
posa a la venda la
Piruleta Solidària i
el còctel L’Acollidora
La Setmana de la Solidaritat 2015,
que porta per lema Omple la capsa
i la nevera, ja ha entrat en la recta final. Un total de 200 voluntaris
treballen des del dia 16 per atendre
la petició de solidaritat de la Creu
Roja de L’H.
Fins al dissabte 24 d’octubre
hi ha de temps per participar en
aquesta Setmana de la Solidaritat
que enguany, a més de recollir aliments de llarga conservació, també
recull diners per a la compra de
menjar fresc.
Amb aquest objectiu, els organitzadors –l’Espai de Ciutadania,
que aplega una vintena d’entitats, i
la Creu Roja– han distribuït caixes
i guardioles en diferents punts de
la ciutat: centres educatius, casals
de gent gran, poliesportius, entitats,
camps de futbol, esplais, parròquies, sindicats, partits polítics, biblioteques, centres culturals, edificis
públics, mercats i empreses, entre
d’altres.
La campanya també incideix en
la recollida d’aliments que no siguin

iniciatives

Guardiola solidària i venda de piruletes a una botiga d’alimentació del barri de Santa Eulàlia

de caducitat immediata, preferent
ment llet, conserves, oli, caldo en
bric, llegums en pots de vidre, cacau en pols, xocolata, galetes, cereals, melmelada, formatge de porcions, etc., per a la Xarxa de bancs
dels aliments de L’H.
A més a més, les aportacions econòmiques de les guardioles s’utilit-

zaran per al programa Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil
de la Creu Roja, que es traduiran
en vals de compra per adquirir aliments frescos destinats a fer que
els infants i joves puguin tenir una
alimentació més equilibrada.
La Setmana s’acabarà el 24
d’octubre a la rambla de la Marina-

pl. de Lluís Companys amb una
festa. De 10 a 14h hi haurà actuacions, un màster de zumba i activitats
infantils, i la ciutadania i les entitats
participants podran donar aliments
i diners. y
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www.setmanadelasolidaritat.org

A la Setmana Solidària
s’hi han sumat aportacions
originals. Hi apuntem algunes:
yyy Les biblioteques fan
sessions especials de contacontes on l’entrada són
aliments i et regalen un llibre
yyy El TPK i artistes de L’H
faran un mercat de l’art, del
22 al 28 d’octubre a la Tecla
Sala. Els diners obtinguts
seran per a la Setmana
yyy Els gremis de botiguers
i comerciants hi participen
venent la Piruleta Solidària
yyy Restaurants, bars i
cafeteries fan esmorzars,
tapes i menús solidaris
yyy Manel Tirvió, propietari
del mític Tirsa i professor
a l’escola d’Hostaleria,
ha creat el còctel solidari
L’Acollidora que serveixen
locals com el Mosquito
Sunset Club
yyy Teatre solidari al
Barradas (22 d’octubre,
20h): El pensador de
barra lliure. Toni Clapés
entrevista al sr. Bohigues.
Preu: 10€

Entitat. Neix una ONG sense ànim de lucre per tutelar persones amb mancances físiques, psíquiques i sensorials

Sumem per la discapacitat
Les persones amb discapacitat ara
tenen a L’H una nova entitat que les
pot ajudar, ja que no sempre ho tenen fàcil en el seu dia a dia. Conscients d’aquest fet, un grup de persones han posat en marxa un seguit
d’iniciatives per recaptar fons i tirar
endavant projectes que ajudin a les
persones amb dificultats físiques,
psíquiques o sensorials.
La primera acció ha estat fer un
calendari solidari que, de moment,
es pot trobar a un parell d’establi-

ments comercials. “Ens serveix per
recaptar fons amb l’objectiu d’oferir
tallers de ioga, teatre i altres activitats adreçades a les persones amb
disminució”, diu el president Arturo
Portela.
Accessibilitat real
L’entitat no té encara local i els és
necessari ja que “ja som 32 socis i
cinc voluntaris”, afirma Portela. L’associació està adherida al projecte
Meta 2017 per assolir l’accessibi

litat real de totes les ciutats. En
aquest sentit han portat al Ple municipal, a través de Guanyem L’H, una
moció per promoure un L’Hospitalet
més accessible que es va aprovar
per unanimitat. “Necessitem la col·
laboració dels ciutadans per aconseguir la total inserció social, cultural i laboral d’aquests col·lectius. És
el nostre objectiu”, diu el president. y
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Mes informació a www.sumem.org

Els membres de Sumem amb el calendari solidari de l’entitat

