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Les entitats organitzen activitats diverses per recollir diners amb què finançar els seus projectes

Les associacions dediquen
aquestes festes a la solidaritat
PILAR GONZALO

El Nadal és
temps de
germanor
Fins al 21 de desembre.
Solid’art. Mercat d’art solidari
per a la creació d’un nucli de base a Villa Isabel (Rio de Janeiro). 18 de desembre. 20h. Colloqui sobre els meninos del Brasil. 19 de desembre, 20h. Subhasta. Aula de Cultura Santa
Eulàlia (Anselm Clavé, 24). Organitza: Tarlatana i Aula de Cultura (Josep Anselm Clavé, 24).
De 16 de desembre al 5 de gener.
Exposició d’artesania africana i
dels projectes d’Akwaba a Costa d’Ivori. Local de l’Associació
de Comerciants de Collblanc-La
Torrassa. (c/ Fortuny, 6). De dilluns a dissabte de 17 a 21h i
diumenge tot el matí. Organitza: Fundació Akwaba.

ARXIU

21, 22 i 23 de desembre i 3, 4 i
5 de gener.
Venda d’artesania de Nicaragua
i Mèxic i informació sobre el projecte de construcció d’una escola a la localitat nicaragüenca
de San Ramón. Av. Masnou. Organitza: Grup de Solidaritat La
Chichigua.

El mercat d’art que organitza el grup Tarlatana està destinat enguany als nens del carrer del Brasil

IMACNA

La solidaritat envers els més necessitats cal practicar-la durant tot
l’any, però és a les
festes nadalenques
quan, potser, es posa més de manifest. Les dates de
Nadal semblen molt més propícies
per recordar i ajudar als que no tenen res. Les entitats de solidaritat
de la ciutat s’han posat mans a
l’obra per tal de difondre els seus
projectes i aconseguir fons per
dur-los a terme.
Aquest és l’objectiu que persegueix la Fundació Akwaba amb
l’exposició d’artesania africana instal·lada a l’Associació de Comerciants de Collblanc-La Torrassa. La
recaptació obtinguda amb les vendes dels objectes exposats servirà
per finançar els projectes que Akwaba està portant a terme a Costa d’Ivori. Actualment la Fundació
té diversos plans en marxa, un
d’ells és la creació d’un servei d’oftalmologia que permetrà la realització de més de 500 operacions
de cataractes. Els dos metges que
atendran el servei han completat
la seva formació, el material ja ha
arribat a Costa d’Ivori i les primeres
operacions es faran al gener.
No ens allunyem de l’Àfrica,
perquè continua oberta la campanya iniciada per la Creu Roja i diferents entitats solidàries de la ciutat, que han constituït la Plataforma pel Zaire, per aconseguir diners
i menjar per als milers de refugiats
concentrats a la zona dels Grans
Llacs. El passat dia 3 es va fer una
marató destinada a informar de la
situació actual al Zaire i recaptar
ajuda. Voluntaris de la Creu Roja
van recollir l’ajuda directa dels hospitalencs. També es va poder fer
a través d’una programació especial de Ràdio L’Hospitalet. El dia
14 la Plataforma va fer una exposició a la Rambla Just Oliveras on
es recollia tota la informació publicada als mitjans de comunicació
sobre el Zaire.
El grup de solidaritat La Chichigua també vendrà artesania de Mèxic i Nicaragua a l’avinguda Mas-

AGENDA

Ràdio L’Hospitalet va col·laborar amb la marató pel Zaire
nou per tal de recaptar diners pel
seu projecte educacional a la localitat nicaragüenca de San Ramón. L’Ajuntament de San Ramón
ha cedit un terrenys on poder construir una escola. La Chichigua finan-

çarà el projecte, que suposarà gairebé un milió i mig de pessetes.
El col·lectiu Tarlatana organitza
per tercer any consecutiu Solid’art,
el mercat d’art solidari. Artistes de
L’Hospitalet i de fora de la ciutat ce-

deixen les seves obres per vendreles a preus assequibles. Enguany
volen aconseguir diners per construir un nucli de base a Villa Isabel,
a Rio de Janeiro, on poder acollir
els meninos i les meninas que malviuen als carrers. El projecte està
coordinat per Movibaix i el Consell
de Joventut i l’Esplai de L’Hospitalet. El punt àlgid de Solid’art serà
la subhasta, animada pel grup teatral la Companyia Sgratta.
D’altra banda, la Creu Roja té
engegada una campanya de captació de famílies interessades en
acollir temporalment un infant i evitar que hagi de viure en centres residencials de la Generalitat. La família acollidora fa una substitució
temporal i assumeix la responsabilitat d’educar, cuidar i alimentar el
menor. La durada d’aquests acolliments s’estableix fins que el nen
pot tornar amb la seva família biològica o fins la seva majoria d’edat,
ja que en molts casos la problemàtica familiar no es pot resoldre
a curt termini.

Fins al 2 de gener.
Exposició d’artistes de la localitat cubana d’Holguín. Aula de
Cultura de Sant Josep. (av. Isabel la Catòlica, 32). Organitza:
Defensem Cuba.
Fins al 6 de gener.
Guardioles solidàries amb els
meninos del Brasil en els comerços i entitats de lleure de la ciutat. Organitza: Consell de la Joventut i l’Esplai de L’Hospitalet i
Movibaix.
Fins al 29 de desembre.
Campanya de recollida de joguines. Punts permanents: mercat
de Can Serra, oficines de Benestar Social a Bellvitge i La Florida i Ràdio L’Hospitalet (c/ Molí,
9). 22 de desembre. Matí: pl.
Eivissa. Tarda: pl. Ajuntament.
29 de desembre. Matí: pl. Josep Bordonau i Rbl. Just Oliveras. Tarda: final de campanya a
Rbl. Just Oliveras. Organitza:
Oficina Local de la Creu Roja.
Mes de desembre.
Campanya de recerca de famílies acollidores. Organitza: Oficina Local de la Creu Roja. Tel.
334 97 55.

