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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

L’AV recull aliments per a
famílies amb necessitats
Sant Josep. La iniciativa
va néixer amb la
intenció de cobrir les
necessitats d’aliments
de les famílies que
havien perdut la seva
llar per desnonament
L’Associació de Veïns de Sant Josep, en col·laboració amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de
L’Hospitalet i la Federació d’Associacions de Veïns de L’H, s’està solidaritzant amb les famílies de la ciutat
que no poden fer front a la despesa
alimentària diària. Per aquest motiu, cada dijous instal·len una taula
per recollir aliments no peribles.
“Els ajudem mentre fem els tràmits
per dirigir-los a Càritas i a la Creu
Roja, que duren uns tres mesos, ja
que nosaltres ho fem per solidaritat,
però no som beneficència”, ha explicat el vicepresident de l’Associació
de Veïns de Sant Josep, Alejandro
Roldán.
Així, el dia 19 de juliol, la taula
s’ubicarà a Pubilla Cases, davant el
Metro; el 26, a Sant Josep, junt a la

Granvia L’H
Nou taller del RACC amb 60 llocs de feina
yyy Les empreses RACC i Bergé han obert a la plaça d’Europa un
dels tallers de l’automòbil més grans d’Espanya, amb més de 5.000
m2 i obert les 24 hores. El Taller RACC generarà 35 llocs de treball
el primer any i uns 60 quan funcioni a ple rendiment. y

Recollida d’aliments al barri de Sant Josep

S’estan repartint
uns dos-cents quilos
d’aliments cada
setmana a persones
dels diversos barris
benzinera Balart, a la plaça del Mestre Clavé; el 2 d’agost, al Mercat
de Collblanc; el 16, a Bellvitge al
costat de Merca-2; el dia 23, al barri
del Gornal, davant del Mercadona

de la rambla de Carmen Amaya, i el
30 d’agost, a Sant Josep, al carrer
Prat de la Riba amb l’avinguda de
Ventura Gassol. L’horari de recollida
sempre és de 10 a 14h.
Segons Alejandro Roldán, s’estan repartint uns dos-cents quilos
d’aliments cada setmana a persones dels diversos barris de L’Hospitalet i recorda que també es poden
lliurar queviures, amb una data de
caducitat llarga, al banc d’aliments
veïnal, al carrer de l’Ebre, 18, de 18
a 21h, de dimarts a divendres. y

Santa Eulàlia
Lliurats 55 pisos de
protecció promoguts
pel sindicat UGT
yyy L’alcaldessa, Núria Marín, i el
secretari general d’UGT, Josep
Maria Álvarez, van lliurar el 3 de
juliol les claus de 55 habitatges de
protecció oficial que ha construït el
sindicat. L’edifici s’ha fet en terrenys
cedits per l’Ajuntament i els pisos
tenen 80 m2 i pàrquing. y

