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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La Vinya obre un ‘banc de llum’
contra la pobresa energètica
Bellvitge-Gornal. La Fundació La Vinya ha obert el
projecte Banc de llum per recollir donacions que
ajudin les famílies a pagar la factura elèctrica
La Fundació La Vinya, que dóna suport a persones en risc d’exclusió
social a Bellvitge i Gornal, ha iniciat
un nou projecte per ajudar les famílies víctimes de l’anomenada pobresa
energètica, és a dir, que no poden
pagar la factura elèctrica. És el Banc
de llum, on recullen donacions per
fer front a aquesta necessitat.
La Vinya fa una crida solidària a
la comunitat perquè se sumi al Banc
de llum. Ja fa anys que la fundació
destina part del seu pressupost a
fer front a les factures de la llum
de les famílies del districte que no
arriben a final de mes, però la demanda es manté i va en augment.
És per això que han iniciat aquesta
campanya.
Xavi Loza, director de projectes
d’infància de La Vinya, explica que
“no hi ha contacte entre la persona
que dóna l’ajuda i qui rep l’ajut. La
fundació fa de mitjancera i garanteix
que els diners donats van directament al pagament de les factures
de la llum de les famílies”.
Loza relata que l’any passat van

Perseu vol
conservar el pi
de la Remunta

ajudar a pagar un centenar de rebuts d’electricitat. “Ara, el Banc de
llum té una vintena de persones que
ens ajuden però encara no cobrim
tota la demanda. Per això demanem
a qui pugui que faci aportacions a
aquest projecte”.
Aportacions ciutadanes
Per contribuir al Banc de llum i
fer una aportació econòmica, les
persones interessades s’han de
posar en contacte amb la Fundació
La Vinya a través del correu electrònic (bancdellum@gmail.com).
Poden decidir la quantitat a donar i
en quants terminis ho volen fer. Els
ingressos es fan en un compte de
l’entitat, que gestiona directament
el pagament dels rebuts.
La Fundació La Vinya treballa
al Districte VI amb les famílies amb
necessitats econòmiques i socials.
Entre els seus projectes destaca
l’Ajuda Fraterna, un banc d’aliments
i alhora espai de trobada per ajudar
a iniciar un nou projecte de vida a
les persones usuàries.

Districte I. L’entitat
afirma que té més de
200 anys d’antigüitat

L’energia elèctrica és un servei bàsic per al benestar familiar

La Vinya també fa suport educatiu a infants i joves –amb els
esplais Bocins i Ilelà, i el Casal Al
vent!–, formació d’adults, atenció a
la gent gran i grups i tallers per a
dones. L’entitat té la seu central a la
Parròquia Sant Joan Evangelista de
Bellvitge (avinguda d’Europa, número 30, telèfon 699 749 001), però

també es pot contactar amb ella a
través de les dues altres parròquies
del districte, Mare de Déu de Bellvitge i Santa Maria de Gornal. y
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L’entitat per a la conservació del patrinomi històric de L’H està recollint
signatures a Change.org per demanar que es preservi el pi que es troba en un terreny de la Remunta destinat a habitatges i que estima que
és el més antic de la ciutat. L’Ajuntament està estudiant trasplantar-lo amb totes les garanties però
Perseu afirma que no sobreviurà. y

Més info: www.fundaciolavinya.org
Per a donacions: bancdellum@gmail.com

El Centre
L’ou balla a les
fonts per la diada
del Corpus

Portes obertes d’Amics del Ferrocarril

Santa Eulàlia es posa ‘guapa’

L’entitat va convocar el 4 de juny la primera jornada de portes obertes a
la seva seu de Santa Eulàlia per mostrar al públic les maquetes i els trens
en miniatura tripulats que construeixen els seus socis, com la darrera
locomotora que han dissenyat. Amics del Ferrocarril té la seva seu a
l’antiga caseta del Carrilet del carrer d’Amadeu Torner, 113.

El Grup de Comerciants de Santa Eulàlia ha posat en marxa un projecte
per decorar les persianes de 22 botigues amb grafits de disseny, fets
pel col·lectiu d’artistes Monkey Fingers. Segons Mireia López, presidenta
dels comerciants, “el projecte donarà color i vida a l’entorn del mercat
després de la reforma, que encara té coses per polir”.

yyy L’entitat Gent de pau va
celebrar el Corpus fent ballar
l’ou als brolladors de la plaça
de Mossèn Homar i dels
jardins de Ca n’Arús, ambdós
guarnits amb flors. Al primer,
els gegants Els Romans de L’H
van fer guàrdia tot el dia. y

