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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

‘L’H acull’ observa més treball
però menys ingressos el 2014
Districte II. L’AV de Collblanc-la Torrassa i l’Associació
Benestar i Desenvolupament presenten la memòria
2014 del programa L’H acull de suport a les famílies
Durant l’any passat, el programa
L’Hospitalet acull, que ofereix suport
social, laboral, formatiu i psicològic
a les famílies en situació vulnerable
de Collblanc-la Torrassa, va detectar
una millora en la situació laboral dels
usuaris del programa que impulsen
l’Associació de Veïns de Collblancla Torrassa i l’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD). Tot i això,
també han observat una pèrdua d’ingressos.
Segons la memòria 2014, que
van presentar a l’abril, el percentatge d’inserció laboral va augmentar
l’any passat fins al 45% i també han
millorat les condicions laborals dels
inserits, per exemple, pel que fa a la
durada dels contractes.

Tot i això, aquest programa de
suport també ha constatat un empitjorament de les condicions de
vida dels usuaris per una baixada
generalitzada dels ingressos de les
famílies. El motiu principal, la finalització dels ajuts que rebien i la falta
de noves fonts d’ingressos. El 85%
de les persones ateses l’any pas
sat viuen amb menys de 500 euros
al mes, xifra que suposa un 33%
menys que l’any 2013.
La presidenta d’ABD, Felisa
Pérez, afirma que programes com
aquest “denuncien les situacions
socials difícils que s’estan donant al
districte i intenten oferir respostes.
Els veïns i les entitats no podem
tancar els ulls. No volem fer benefi

cència, sinó implicar els veïns per
donar respostes”.
L’H acull ofereix suport a les famílies en risc d’exclusió, amb productes de menjar i neteja, roba,
fons socials i lluita contra la pobresa energètica, entre altres ajuts.
També ofereix itineraris personalitzats d’inserció laboral perquè els
usuaris trobin feina, ja que l’ocupació és un requisit indispensable per
evitar l’exclusió.
En nom de l’Associació de Veïns
de Collblanc-la Torrassa, Loli Colás
recorda que L’H acull va començar
amb un petit projecte “que creix cada any i cada cop és més gran. Ens
ajudem els uns als altres. El millor
és la relació que s’estableix entre
les persones usuàries i els veïns del
districte”. y
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Més informació: http://abd-ong.org

Bellvitge
350 corredors a la
cursa del Centre
d’Estudis Joan XXIII
yyy La Cursa Popular de
Bellvitge no és només una
prova atlètica sinó una matinal
lúdica, festiva i solidària
organitzada pel CE Joan XXIII.
S’han recollit 600 euros que
aniran a la Fundació La Vinya,
entitat dedicada a l’acció
social a Bellvitge-Gornal. y

Districte V
Primer tràmit per
fer un nou casal
a Can Serra
yyy El Ple va aprovar a l’abril la
modificació puntual del Pla
general metropolità per crear
un espai on construir el casal,
un terreny de 381 m2 entre els
carrers de Castellbò, la Carpa,
Andorra i l’edificació existent.
L’edifici tindrà 1.200 m2. y

Collblanc-la Torrassa
Festes de la
Mare de Déu dels
Desemparats

Come y Calla celebra el desè aniversari

L’Hurbart engalana Isabel la Catòlica

L’associació gastronòmica Come y Calla ha celebrat el 10è aniversari
amb una caldereta popular a la plaça de Francesc Macià de Santa Eulàlia. Més d’un miler de persones van gaudir d’aquest plat tradicional en
el qual es van utilitzar 300 quilos de carn i 300 de patates. L’objectiu de
l’entitat és donar a conèixer la gastronomia tradicional de tot Espanya.

El túnel d’Isabel la Catòlica s’està convertint en una galeria d’art. L’Associació Cultural L’Hurbart l’està decorant amb un mural d’elements naturals: aus i vegetació. Els artistes han volgut simbolitzar les migracions
de les aus ja que aquest túnel connecta el nord i el sud de L’H amb els
parcs de Can Cluset i les Planes, que formen part de la Cornisa Verda.

yyy La Torrassa celebra durant
tot el mes la festivitat de la
patrona amb actes religiosos i
culturals, com el tercer Aplec
de la Sardana. El darrer serà
el 29 de maig, l’actuació de
la Coral Amèrica a les 20h a
l’Auditori de la Torrassa. y
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