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El Moviment d’Educació en el Lleure aplega 37 esplais del Baix i L’H
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El Moviment d’Educació en el Lleure del Baix Llobregat i L’Hospitalet,
el Movibaix, ha escollit una nova
junta directiva, encapçalada per
Josep Castro, per als pròxims tres
anys en el decurs de la quinzena
assemblea general celebrada el
passat 13 de març als locals del
Club Infantil i Juvenil de Bellvitge.
La reunió, que coincideix amb el
quinzè aniversari del moviment,
també va servir per aprovar les línies d’actuació dels 37 esplais que
hi aplega, 11 d’ells de L’Hospitalet.
Entre els objectius prioritaris es
troba engegar la campanya de participació per a les eleccions municipals. “Com venim fent, es tractar d’aprofitar el període electoral
per participar en la construcció de
les ciutats”, explica Castro, reelegit president. D’aquesta manera,
els esplais elevaran propostes als
grups polítics perquè estableixin
estratègies que avancin en l’educació en el lleure, en la lluita contra l’exclusió social, en la defensa
dels drets dels infants o en el foment de l’ocupació per als joves.
Sobre els 11 esplais de L’Hospitalet, el Movibaix s’ha marcat renovar els convenis de col·laboració
amb l’Ajuntament, millorar els equipaments dels centres, concretar
els locals de l’AE Arrels i del CE
La Florida i treballar en les futures
instal·lacions del CE Xixell i el CE
Can Serra.
Altres línies d’actuació són: in-

L’Oficina Local de la Creu Roja de
L’Hospitalet ha posat en marxa
una nova campanya de captació
de voluntaris dirigida a tots els habitants de la ciutat que s’estendrà
fins al 18 d’abril. Durant aquest
temps es farà una intensa tasca
de difusió de les activitats que porta a terme la Creu Roja a través
de la televisió, la ràdio i la premsa
escrita.
Els responsables d’aquest servei a L’Hospitalet volen incrementar el seu nombre de voluntaris. En
l’actualitat la Creu Roja compta
amb el suport de 400 voluntaris i
800 socis subscriptors. Un cop
s’han posat en contacte amb l’oficina local, els candidats passen
per una entrevista i, ja acceptats,
fan un curset de formació.
Els voluntaris treballen desinteressadament en tots els programes i les activitats que realitza la
institució en quatre àmbits d’actuació: sanitari (prevenció i socors),
social, medi ambient i cooperació
internacional. En el camp social la
Creu Roja desenvolupa diferents
programes com ara acompanyaments a persones grans, disminuïts, atenció a malalts ingressats
a hospitals o servei de teleassistència domiciliària.
Per fer-se voluntari cal trucar
al telèfon 902 22 22 93 o bé adreçar-se a l’oficina local a l’av. Josep Molins, s/n, de dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 15 a 20h.

Movibaix va celebrar el seu 15è aniversari, el passat 27 de febrer, amb una gran festa
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Solidaritat amb el Tercer Món
El recinte firal de La Farga ha estat l’escenari de Solidarigresca 99, una
iniciativa impulsada pels esplais de L’Hospitalet i de Sants adscrits al
Moviment de Centres d’Esplai Cristians. L’objectiu va ser sensibilitzar
els ciutadans sobre la situació del Tercer Món i recollir fons per als projectes que la Fundació Akwaba té a Bouaké (Costa d’Ivori).

crementar les relacions amb el teixit associatiu i les institucions; el 40
aniversari de la Declaració Universal dels Drets dels Infants; campanyes concretes dins el Projecte
de Solidaritat amb els Meninos e
Menines de Rua i participar amb
els consells escolars municipals.
El Movibaix és un moviment
associatiu i educatiu fundat el 1984
per 15 esplais del Baix i L’Hospitalet. Quinze anys més tard, n’aple-

ga 37, més de 7.000 infants i joves i 750 monitors. Segons Castro, “treballem per transformar la
societat a través de l’educació en
el temps de lleure. Volem promoure canvis de valors i apostem per
la utopia, la solidaritat, la iniciativa
i la felicitat. Volem que els ciutadans del futur siguin més feliços
que els d’ara”. El Movibaix va celebrar el seu 15è aniversari el 27 de
febrer a Sant Boi de Llobregat.

