societat

DIARI DE L’HOSPITALET 13 d’octubre del 2014

15

Setmana de la Solidaritat. Recollida general d’aliments els dies 17 i 18 d’octubre i festa final el dia 19 als jardins de la Tecla Sala

Crida del Consell de Ciutat perquè
ningú no passi gana a L’Hospitalet
Aquesta setmana,
L’H recull aliments
per a la ciutadania
sense recursos i busca
voluntaris per a aquesta
campanya solidària

dies, la recollida es fa en col·lectius
específics (empreses, grups professionals...) i la gran recollida tindrà
lloc els dies 17 i 18 en edificis
públics i entitats, com centres cul
turals, mercats, biblioteques i poliesportius (els punts de recollida
s’actualitzen a www.setmanadelasolidaritat.org).
El dia 19 la campanya es tancarà
amb la Festa de la Solidaritat als
jardins de la Tecla Sala. De 10.30h
a 14h també es recolliran aliments
i hi haurà tallers infantils i activitats.
Els organitzadors esperen arribar
al màxim de ciutadans possible, no
només per aconseguir queviures,
sinó també perquè facin de volun-

A L’Hospitalet, prop de 6.500 famílies –més de 19.000 persones, un
7% de la població– necessiten l’ajut
de la Xarxa de Distribució d’Aliments
de la ciutat, formada per la Creu
Roja i altres 10 entitats i parròquies. La crisi econòmica ha fet créixer
aquesta demanda els últims anys i,
per contra, la Unió Europea ha suspès el Programa d’Excedents d’Aliments que donava a les ONG per
als més vulnerables.
Per aquest motiu, la Creu Roja
de L’H ha fet una crida a la societat
civil per fer una gran recollida d’aliments que ha trobat el suport de la
plataforma Espai de Ciutadania i ha
estat impulsada per la Taula Sectorial de Valors del Consell de Ciutat.
Aquest organisme ha organitzat del
13 al 19 d’octubre –coincidint amb
el Dia Mundial de l’Alimentació– la
Setmana de la Solidaritat de L’H
per recollir aliments no peribles i
a la qual s’han sumat més de 250
entitats i organitzacions. Els primers

Calen voluntaris per a
les taules de recollida
que s’instal·len
per tot el municipi
taris als punts de recollida i a la
festa final. Per això van intervenir
al setembre al Ple municipal, per
demanar el suport de la ciutadania.
“Davant aquesta emergència social” –van afirmar–, “la societat ha
de respondre i, tots plegats, podem
col·laborar a l’objectiu d’ajudar a pal·
liar aquestes situacions tan difícils
de molts dels nostres ciutadans”. y

Gent gran. Una quinzena d’avis de L’Hospitalet que van néixer el 1914 reben la felicitació de les administracions per fer 100 anys

Homenatge als centenaris
Quinze veïns del municipi celebren
aquest any el seu 100è aniversari, homes i dones que van néixer el
1914 i que van rebre amb motiu del
Dia de la Gent Gran l’homenatge de
la ciutat el passat 1 d’octubre.
L’acte, celebrat al Centre Cultural
Bellvitge-Gornal, va comptar amb
la presència de quatre dels veïns
centenaris, que van rebre una placa
commemorativa de l’Ajuntament i la

Medalla Centenària de la Generalitat, i també de tres àvies que han
superat la data rodona, com Francesca Selva, que ja en té 104.
Felisa és una de les homenatjades. Durant l’acte explicava que
“he treballat dur tota la vida, però ara
estic molt contenta. Tot i que no puc
caminar bé des que vaig caure”.
Aquesta veïna de Pubilla Cases va
assistir acompanyada de la filla Ma-

tilda, que va explicar que “la mare
va treballar fins els 80 anys al camp,
cosint i portant un restaurant”. També hi era el seu nét Jordi i la seva
besnéta Nadina, que van afegir que
aquest acte era molt il·lusionant per
a l’àvia.
Durant la celebració, va actuar
la Coral del Casal Ermita i es va fer
una bufada d’espelmes col·lectiva
entre tots els centenaris. y

Els quatre veïns centenaris que van assistir a l’acte d’homenatge

