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UGT celebra deu anys
dedicats a projectes
de cooperació
El sindicat està reorientant el destí de la seva ajuda
La Unió Comarcal de la UGT
de L’Hospitalet ha celebrat
els deu primers anys de dedicació a projectes de cooperació i solidaritat. Durant
aquesta dècada han estat
nombroses les actuacions
que aquesta organització sindical ha dut a terme en els
camps de la sanitat, l’educació, el medi ambient, l’habitatge, la formació i les infraestructures sindical i social,
fonamentalment en països llatinoamericans.
L’acte de commemoració va
tenir lloc al Centre Cultural Santa
Eulàlia i va comptar amb la presència de nombrosos delegats de
comitès d’empresa, de regidors i
reg idores de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, entre ells, Juan Carlos del Rio, del PP, i Lluís Esteve,
d’ICV-EUA, així com de representants d’entitats ciutadanes. Van
presidir l’acte José Antonio Franch,
secretari de la Unió Comarcal de
la UGT de L’Hospitalet; Núria
Marín, primera tinenta d’alcalde
de l’Ajuntament; Nicolás Cortés,
director de Cooperació de l’Ajuntament, i Francisco Neyra, director de la Fundació Comaposada,
dedicada a projectes de cooperació i solidaritat. Després de les
paraules d’agraïment i de desta-
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La convocatòria va tenir una gran participació

car la bona col·laboració que hi
ha hagut durant aquest anys entre el sindicat i l’Ajuntament, els
diferents ponents van apuntar les
línies del que serà en el futur
l’objectiu de la central sindical en
aquesta matèria.
“Tota la cooperació és bona
–va explicar Francisco Neyra–,
però nosaltres hem arribat a la
conclusió que hem d’ajudar les
societats a organitzar-se en temes com, per exemple, el sindi-

cal, ajudar-los a tenir uns sindicats forts i a fer una tasca important en favor de l’economia social i
la creació de cooperatives com a
forma de generar ocupació.”
La tinenta d’alcalde, Núria
Marín, va destacar la importància
del Pla director de cooperació i
solidaritat de L’Hospitalet, del
qual va dir que “és un pla pioner,
un pla de consens en el qual han
col·laborat tots”. Marín va dir que
anem pel bon camí. # C. GÓMEZ

L’entitat Amics de la Natura i del Medi Ambient han celebrat la tretzena Mostra de bolets i fotos en 3D instal·lada a
una carpa al carrer Primavera, entre els carrers Llevant i
Enginyer Moncunill. A la
mostra es van poder veure
més de 120 especies de bolets entre comestibles, no comestibles, microscòpics i verinosos. Per preparar la Festa de la natura, els socis i col·laboradors de l’entitat van recórrer els boscos de Catalunya
recollint els pocs bolets que hi ha enguany, a causa de l’escassa pluja. L’objectiu de la Mostra de bolets és donar a
conèixer els fongs com a organismes, què són, on viuen,
quina importància tenen a l’ecosistema i com es reprodueixen. Una altra finalitat és que els ciutadans reconeguin
els bolets comestibles i els verinosos i aprenguin a collirlos sense fer malbé el bosc.
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