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Solidaris. Altres entitats de la ciutat també es dediquen aquests dies a recollir aliments

El Gran Recapte, a L’Hospitalet
Som una de les
186 poblacions que
participen al Gran
Recapte del Banc dels
Aliments per atendre
persones necessitades

Cinc parròquies
i cinc entitats de
L’H distribueixen
el menjar entre
famílies de la ciutat
cedida per l’escola pare enric d’ossó

Aconseguir la donació de 800.000
quilos d’aliments per respondre a
les urgències alimentàries de les
persones necessitades a Catalunya
és la fita de la Fundació Banc dels
Aliments, amb seu central a Barcelona. És l’anomenat Gran Recapte,
en el qual L’Hospitalet participa de
forma activa amb diversos punts de
recollida, gestionats per voluntaris,
que arrepleguen una part d’aquestes
tones d’aliments nutritius i de llarga
durada (llenties, conserves de peix,
llaunes de tomàquet natural, oli o llet).
Uns 7.000 voluntaris en més de
600 punts de 186 poblacions catalanes col·laboren aquests dies en
la recaptació dels aliments. Seran
especialment visibles a l’entrada de
mercats i supermercats el divendres
i el dissabte 25 i 26 de novembre,
quan s’ha previst la recollida presencial. Una d’aquestes poblacions és
L’Hospitalet, on es podran dipositar
els aliments en els punts habilitats
al Carrefour de Gran Via 2 i als Ca

A banda de la recol·lecta, el Gran
Recapte també pretén sensibilitzar
i mobilitzar la societat sobre la realitat actual de la pobresa. A L’H,
cinc entitats i cinc parròquies reben
aliments d’aquesta fundació, que
després distribueixen a les famílies
necessitades de la ciutat. Però aquí
també hi ha entitats treballant en
aquest àmbit. La Creu Roja local
tornarà a centrar la seva campanya

Dos dels voluntaris del col·legi Pare Enric d’Ossó de la campanya 2010

prabo de La Farga i del carrer de
l’Enginyer Moncunill, 111.
També es poden fer donacions en
línia al web de la fundació, tant de diners com d’aliments. Una altra opció

per fer donacions econòmiques la
setmana del 21 al 26 de novembre
són els caixers i canals electrònics
de l’Obra Social La Caixa, fins i tot a
través dels populars Punts Estrella.

de Nadal en la recollida de menjar.
La Fundació la Vinya, que també rep
ajuda del Banc dels Aliments, també
prepara la Campanya de Nadal pel
seu compte. L’última setmana abans
de les festes recolliran a les escoles
aliments bàsics de fàcil conservació.
I l'Hermandad Rocieros de Carmona
organitza el 3 de desembre (17h)
un Festival Benèfic de Nadales a la
parròquia Nostra Senyora de la Llum,
per recollir aliments. y

@

www.bancdelsaliments.org
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Breus
El Casal de Estudiantes
reabre con cursos y
un aula de estudio
La Associació d’Estudiants de
L’H ha vuelto a abrir su Casal de
Estudiantes después de efectuar
obras de mejora que permitirán
realizar cursos en el local y también habilitar un aula de estudio.
El Casal está en la calle Josep
Prats, 60, del Centre. y

Vigésimo tercera
edición del Festival de
Fandangos de Huelva
La entidad Casa de Huelva orga
nizó el 12 de noviembre una nueva edición de su tradicional Festival de Fandangos con las actuaciones de José Luis Diéguez, Manuel Castilla y el Coro Alhambra
de la Casa de Huelva, entre otros
artistas. y

Actividad de teatro
educativo en Navidad
para niños y jóvenes
La Associació Catalana de Teatre
Educatiu organiza esta Navidad
un casal de teatro para niños y
jóvenes (de 3 a 18 años) en el
Centre Cultural S. Josep. Inscripción, del 21 al 25 de noviembre
(http://acte-1r.spaces.live.com). y

