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Solidaritat. La campanya ciutadana contra la fam tindrà lloc la setmana del 13 al 19 d’octubre

Recollida d’aliments en
favor de la Creu Roja
Les entitats de
l’Espai de Ciutadania
hi volen implicar
empreses, col·lectius i
organitzacions diverses
Aconseguir que cap persona de L’H
passi gana és l’objectiu de la Setmana de la Solidaritat, que impulsen una vintena d’entitats integrades a l’Espai de Ciutadania de L’H.
Aquesta iniciativa sorgeix davant la
petició de solidaritat de la Creu Roja
per la creixent necessitat de disposar d’aliments per els programes de
suport a les famílies en situació de
vulnerabilitat. Aquesta necessitat
s’ha vist agreujada enguany per la
supressió del programa d’excedents
d’aliments de la Unió Europea, que
servia tant a Creu Roja com en altres 10 entitats i parròquies que formen part de la Xarxa d’Administració
d’aliments de L’Hospitalet.
La proposta ha estat acollida per
la Taula Sectorial de Valors, Convivència i Civisme del Consell de
Ciutat de L’H i la intenció és que la
Setmana de la Solidaritat esdevingui un dels projectes on la ciutada-

Magatzem d’aliments de la Creu Roja durant la campanya solidària del passat Nadal

nia pugui mostrar el seu compromís
amb altres conciutadans que viuen
en una situació de necessitat.
Segons Amadeu Juan, coordinador de l’esmentada Taula Sectorial,
la crida es fa davant la necessitat
d’alimentació que tenen moltes
persones de la ciutat i posa un es

pecial èmfasi en els infants. “Del
que es tracta és d’implicar com més
col·lectius possibles de L’Hospitalet,
perquè esdevingui una verdadera
setmana solidària i es potenciï al
màxim la consciència social i el
compromís dels ciutadans i les
ciutadanes, fent-los partícips i pro-

tagonistes del projecte”, ha dit Juan.
La setmana escollida coincideix
amb la celebració, tal com estableix el calendari de l’ONU, del Dia
Mundial de l’Alimentació –el 16
d’octubre– i del Dia Internacional
per a l’Eradicació de la Pobresa –el
17 d’octubre. y

Salut. Diverses activitats per commemorar el Dia Mundial, que se celebra el 21 de setembre

Sensibilitzar sobre la malaltia d’Alzheimer
L’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’H instal·larà taules
informatives a diversos mercats de la
ciutat divendres, 19 de setembre, de
10 a 13 h, com a inici de les activitats
per commemorar el Dia Mundial de
l’Alzheimer 2014. Entre les activitats
d’enguany, diumenge, dia 21, es farà
el tradicional mercat de vell a la rambla de Just Oliveras, de 10 a 20 h i, al
mateix lloc, un concurs de pastissos
que un cop elaborats es posaran a la
venda i una rifa de cistelles cedides
per comerços de la ciutat.
El dia 25, a les 18h a l’Auditori

Mercat de vell de l’entitat el setembre passat a la rambla

Barradas el doctor Jordi Camí, de la
Fundació Pasqual Maragall, pronunciarà la conferència La lluita contra
l’Alzheimer: un repte per a la ciència.
Les activitats s’acabaran el dia 27
amb una caminada per la mobilitat
de 15 quilòmetres i el dia 28 amb
un dinar de germanor per als socis.
L’entitat ja està preparant per al
2015 un taller de musicoteràpia per
als malalts. “És un tractament que
els ajudarà a millorar la qualitat de
vida i fer-la més agradable”, ha explicat la presidenta de l’associació,
Mari Carmen Fuentes. y

Mobilitat sostenible

L’H reivindica
la cornisa verda
i el riu amb
una caminada
Fins al 28 de setembre, la ciutat se
suma un any més a la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura, que
es commemora a tota Europa sota
el lema Fem el carrer més nostre.
Els actes de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible van començar
el 14 de setembre. La principal
novetat del programa és una caminada popular que ens portarà
a descobrir la cornisa verda i el
riu Llobregat el 27 de setembre.
Les inscripcions s’han de fer als
poliesportius municipals, al Club
Muntanyenc o a l’adreça de correu
dinamitzacioesports@l-h.cat.
De la resta d’actes destaquen
el dia 18 el popular Bici Esmorza
als carrils bici de la rambla de la
Marina i la Granvia i el dia 20, una
ruta a peu per tota les estacions de
la futura Línia 9 del Metro a la ciutat.
El 21 de setembre se celebrarà
pròpiament el Dia Europeu sense
cotxes a la rambla de la Marina, amb
tallers diversos. y
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Breves
El Casino ha acollit el
conjunt folklòric Othello
dins els actes d’Adifolk
A principis de setembre s’han celebrat a Catalunya les 42 Jornades Internacionals Folklòriques i enguany
al Casino del Centre ha acollit el
Conjunt Folklòric Nacional Othello,
de la República turca de Xipre del
Nord . El grup fou creat el 1977 i les
seves danses són espectaculars. y

Un veí de Bellvitge obre la
primer botiga de còmics
de la ciutat al Centre
Sergio Vázquez, veí de Bellvitge, ha
obert l’establiment al carrer Príncep
de Bergara amb el nom Utopia Còmics. S’ofereixen publicacions euro
pees, nord-americanes i japoneses,
jocs de taula i pel·lícules i sèries.
També hi ha una secció infantil. y

