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Inaugurada una ludoteca per
a l’hospital de Centro Habana
Un projecte de cooperació de la UGT destinat al públic infantil
A l’Hospital Pediàtric de Centro Habana (Cuba) es va inaugurar el passat 23 de novembre una ludoteca-biblioteca infantil impulsada per la Unió
Comarcal de la UGT i l’empresa d’ebenisteria d’alumini Castellano, amb la col·laboració
de la Regidoria de Cooperació
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc de l’agermanament de la ciutat amb el municipi de Centro Habana, un dels
quinze que formen la capital.
L’equipament du el nom de
Montse Bernat, una voluntària de
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La ludoteca inaugurada el 23 de novembre

Monitors per Cuba i de l’esplai Posta, que va anar a l’illa caribenya l’agost de 1999 amb un grup de voluntaris de L’Hospitalet en el marc
de les activitats d’agermanament.
Montse Bernat morí tràgicament en un accident d’automòbil el febrer de 2000. Al rebre la
notícia, la UGT i el director de
l’hospital pediàtric cubà, Emilio
Pérez, van decidir que la ludoteca-biblioteca portaria el seu nom.
Aquest equipament ajudarà a
pal·liar la mala condició física i
mental dels nens ingressats al
centre hospitalari.

La Unió Comarcal de la UGT
va iniciar aquest projecte fa quatre anys junt amb l’empresa Castellano, els seus treballadors, fora
de l’horari de feina, van col·laborar en la seva construcció.
També s’ha inaugurat un parc
infantil que ha estat cedit al Casal de Catalunya de Centro Habana. “Ara farem un projecte de cooperació amb aquesta entitat i els
enviarem llibres en català, que
ens els han demanat”, ha explicat
el secretari general de la UGT de
L’Hospitalet, José Antonio Franch.
# MARGA SOLÉ

Campanya de
recollida
d’aliments pel
poble sahrauí
Cigrons, sucre, oli i mongetes són alguns dels aliments
bàsics que l’Associació de Famílies Solidàries amb Nens
Sahrauís de L’Hospitalet demana a la societat civil a través d’una campanya que ha
encetat recentment i que s’acabarà el 20 de desembre.
Aquesta campanya es fa amb
la col·laboració del Front Polisario i té l’objectiu de recollir
aliments bàsics pels camps
de refugiats sahrauís del desert
de Tinduf, Algèria. Els aliments
s’han de portar a la seu de l’Associació de Famílies Sahrauís de
L’Hospitalet, al c. Primavera, 2, a
la Florida. L’Associació també ha
obert el compte 2013 0071 76
0201518780 de Caixa Catalunya,
on es poden fer aportacions econòmiques. # R.
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El Centro
Cultural Andaluz
Blas Infante
cumple 25 años
Al cierre de esta edición, el
Centro Cultural Andaluz Blas
Infante conmemora su 25
aniversario con diversas actividades los días 13 y 14 de
diciembre. El delegado de la
Junta de Andalucía en Catalunya, Francisco Hidalgo pronuncia una conferencia con
el título De Blas Infante a la
segunda modernización de
A n d a l u c í a . Hi d al go e stá
acompañado del cantaor,
Antonio del Coronil.
El domingo, los cuadros de
baile de la entidad ofrecen a los
socios y simpatizantes un festival
de sevillanas. Los actos para
conmemorar el aniversario se llevan a cabo en la sede social de
la entidad, avenida de la Mare de
Déu de Bellvitge, 190. # R .
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