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El Casino del
Centre ha
celebrat el
130 aniversari
de l’entitat

La Asociación de Familiares
de Enfermos Mentales de
L’Hospitalet aprovechó la conmemoración para reivindicar
un hospital especializado en
la ciudad y más recursos y
ayuda psicológica a los familiares. El local de la entidad
está en la calle Molí, 5-7.

Los sardanistas
celebrarán el XXIX
Aplec de la Sardana
GABRIEL CAZADO

El Casino del Centre va organitzar diverses activitats per
celebrar el 130 aniversari i va
aprofitar l’ocasió per lliurar la
insígnia de plata de l’entitat
als socis de més de 25 anys
d’antiguitat i fer un reconeixement especial a l’expresident Antoni Riera per la seva
trajectòria.
Les activitats de celebració van incloure conferències, cant coral, sardanes i l’actuació de l’Esbart Dansaire de
L’Hospitalet. Aprofitant les festes
de l’aniversari, al Casino també
es va fer la presentació dels
equips de bàsquet de l’entitat per
a la temporada 2003-04. A les
seccions de bàsquet hi participen
més de seixanta nens i nenes
que configuren cinc equips.
El Casino del Centre es va
fundar l’any 1873 i al llarg d’aquests anys ha viscut en paral·lel
les transformacions que ha sofert
L’Hospitalet, que ha passat de ser
una vila agrícola a la segona ciutat de Catalunya. L’Esbart Dansaires de L’Hospitalet i la coral Elisard Sala també estan integrades
al Casino. # MARGA SOLÉ
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El 10 de octubre se
celebró el Día Mundial
de la Salud Mental

Moment de la descoberta de la placa commemorativa de la inauguració

Nou servei de les fundacions
Santa Eulàlia i Sant Roc
Inauguren un local de suport a persones grans i els seus familiars
Les fundacions Santa Eulàlia

A
i Sant Roc han inaugurat
V
unes noves instal·lacions al
I
carrer de Castelao, 67-69
S

destinades a donar suport a
les persones grans dependents i als seus familiars.
És tracta d’un servei que
compta amb un programa de suport per a l’estimulació geriàtrica,

Gestímul, per al reforç de la memòria i l’orientació, reeducació física i recuperació d’autonomia
personal, activitats socials i creatives i reforç de l’autoestima i suport emocional.
Per als familiars dels malalts
s’ofereixen grups d’ajuda mútua,
formació per saber atendre millor
els malalts, informació i assesso-

rament, descàrrega familiar ocasional i tramitacions de sol·licituds de serveis.
A l’acte d’inauguració hi van
assistir el bisbe auxiliar de Barcelona, Pere Tena, els presidents
de les fundacions Santa Eulàlia i
Sant Roc, Andreu Closas i Manel
Tena, i l’alcalde de L’Hospitalet
Celestino Corbacho. # M. SOLÉ

Los días 18 y 19, sardanistas
de toda Catalunya participarán en el XXIX Aplec de la
Sardana de L’H que se celebrará el domingo en el Parc
de Can Buxeras. Como preámbulo, el sábado en el Centro Barradas se organizará un
concierto de música de cobla.

La Cámara de
Comercio premia a
tres empresas de L’H
La Delegación de L’H de la
Cámara de Comercio ha rendido homenaje a empresas
de la ciudad que próximamente serán premiadas junto
a otras de Barcelona. Son Manufacturas Cursol SA (1953)
y Cuchillería Soto y José Torres Canut, ambas de 1928.

