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El Club Social el Roure
inaugura un hort terapèutic
Es troba al pati de l’Hotel d’Entitats de Collblanc-la Torrassa

Dolors Fernández i Alfonso Salmerón van visitar l’hort terapèutic

tivitat, la socialització, l’autoestima,
la reducció de l’ansietat o les habili
tats motores. “En aquests moments
ja participen unes 10 persones. És
una activitat totalment voluntària

perquè el que volem és que desen
volupin la seva autonomia i decidei
xin quines activitats volen fer. Això
els ajuda en la seva integració so
cial”. Per fer el cultiu més ecològic i

sostenible es fa servir un sistema de
reg gota a gota, que estalvia aigua i
retarda la degradació de la terra. El
cultiu es realitza amb la tècnica feixa
fonda (en esglaons). # n . t.
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El Consell de
Cooperació
reparteix
les primeres
ajudes
El Consell Municipal de Coope
ració ha destinat un primer pa
quet de subvencions per a pro
grames humanitaris adreçats
a afavorir el desenvolupament
de ciutats i pobles en situació
de desigualtat. En total, s’hi han
destinat 114.000 euros, 79.000
per a activitats d’entitats solidà
ries, i 35.000 per al Fons Català
de Cooperació.
Segons el president del Con
sell de Cooperació, José Conde,
“és un primer paquet d’ajuts per
avançar alguns programes concrets,
però a final d’abril aprovarem el repartiment del gruix del fons que l’Ajuntament destina enguany a coo
peració, 584.000 euros”. Els ajuts
concrets que s’avancen són per a les
vacances de nens sahrauís; la Festa
de la Diversitat de L’Hospitalet; la
tasca d’Acció Solidària al Congo, i la
construcció d’una escola a Guinea
de la Fundació Jaume Balmes.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
iniciat una nova línia de cooperació
amb el municipi libanès de Bourj
Hammoud per prestar assessora
ment tècnic en planejament urba
nístic i ajudar a reformar espais públics. # r .
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gabriel cazado

El Club Social el Roure, que ofe
t
reix diferents serveis socials per
e
a persones amb malalties men
r
tals, ha posat en marxa un hort
à
terapèutic. Aquest espai, on no
p
es fa servir adobs químics, s’ha
i
ubicat al pati del local d’entitats
a
de Collblanc-la Torrassa.
Segons el coordinador del
Club Social el Roure, Francisco Mu
ñoz, “hi ha molts estudis que de
mostren com l’horticultura serveix
per treballar aspectes cognitius i
emocionals. Hi ha països com el Ca
nadà o els Estats Units on ja fa anys
que es desenvolupa aquest tipus
d’iniciatives. A Catalunya existeixen
10 projectes i, ara, el nostre”.
L’hort es va inaugurar el 3 d’abril,
amb la presència de la tinenta d’al
calde de Benestar Social, Dolors Fer
nández, i del regidor de Medi Ambient, Alfonso Salmerón. En ell s’han
plantat cultius de tipus mediterrani,
tomàquets, enciams, pebrots, alber
gínies que es repartiran entre els
usuaris del club.
Per a Francisco Muñoz, l’hort per
met que les persones que pateixen
malalties mentals pugin treballar
qüestions com la planificació, la crea-
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