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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La lluita contra l’atur de
L’H Acull segueix ben viva
Districte II. Aquest servei d’inserció laboral
que presta l’AV de Collblanc - la Torrassa va
aconseguir el 2015 un índex d’inserció del 40%
L’H Acull és un servei que ofereix des
de fa 10 anys l’Associació de Veïns
de Collblanc-la Torrassa, en col·la
boració amb l’Associació Benestar
i Desenvolupament (ABD). El componen programes d’inserció laboral
(Ocupa’t i Reinicia’t), junt a altres
pro
jectes de suport a les famílies
(aportacions d’aliments, productes
de neteja i roba; fons social; suport
contra la pobresa energètica...). El
principal objectiu, però, és l’ajuda

per a la reinserció laboral de veïns i
veïnes en situacions de vulnerabilitat
i pobresa a causa de la pèrdua del
lloc de feina.
L’any passat van donar suport a
416 famílies. El 40% de les persones a qui es va dotar de noves eines
per tornar al mercat laboral ho van
aconseguir. Aquest percentatge va
augmentar fins al 47% si parlem de
les famílies a les quals es dóna un
suport més ampli per organitzar la

seva resistència mentre no aconsegueixen trobar feina i tenir ingressos
estables.
La gent arriba a aquest programa
derivada pels Serveis Socials, a
través d’altres veïns que els porten
a la seu de l’associació (c. de Besa,
7-11) o també per entitats i empreses amb les quals treballen.
Dolores Colás, presidenta de
l’associació de veïns, destaca la
feina que fa l’entitat i la seva tasca
de voluntariat, així com la resposta
de les persones que reben l’ajut. “La
majoria se sent acollida. Nosaltres
lluitem contra l’exclusió i els acompanyem en aquesta difícil situació”. y

Botiga solidària de l’Associació de Veïns de Collblanc-la Torrassa

Mural sota les vies al carrer del Canigó

Jornada d’‘skate’ i concurs de còmics

Trobada de mascotes Fica la pota

Sant Josep. L’entitat Contorno Urbano ha realitzat un
nou mural per dignificar l’espai públic, en aquest cas al
carrer del Canigó, al pont sota la via de Vilafranca. Els
veïns, que primer van recelar del projecte, han acollit de
bon grat el mural que fa més agradable el pas.

Collblanc-la Torrassa. La coordinadora d’AMPA
del districte va organitzar a final de març una trobada
d’Skate&Scooter, tot i la pluja. El pròxim 17 d’abril lliurarà
a l’Auditori de la Torrassa els premis del concurs de còmics convocat sobre edificis històrics del districte.

Gornal. L’Associació de Veïns de Gornal va organitzar
el 3 d’abril la primera trobada de mascotes oberta a tota
la ciutat sota el nom Fica la pota, a la rambla de Carmen
Amaya, amb la col·laboració de Bitxos, Voz Animal i Gats
L’H. Van fer tallers, xerrades i desfilada de mascotes.

Collblanc-la Torrassa

El Distrito II despide a Antonio
Carrión, activista cultural y social
Antonio Carrión murió el 19 de marzo a los 71 años. Era presidente de la
Comisión de Actos Culturales y Recreativos de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Desemparados, impulsor del teatro aficionado y familiar, de la reforma del Auditori de la
Torrassa, y de diferentes actividades
culturales y sociales que pretendían
integrar a la nueva inmigración, como
la Semana de la Familia y las fiestas
patronales de Sant Jaume. Nació en
Cartagena y llegó con 2 años a L’H,
con la emigración de Murcia. y

Distrito VI

Entidades y Consistorio debaten las futuras
inversiones para Bellvitge y el Gornal
En la última sesión del Consejo de Distrito de Bellvitge-Gornal las entidades
de ambos barrios han planteado al Ayuntamiento sus prioridades de inversión. En Bellvitge piden, entre otros, el Casal de jubilados de la calle Portugal
y una zona de esparcimiento para perros. El Consistorio informó que este
último se hará en el Parque de Bellvitge, y que también invertirán en un carril
bici en la Travesía Industrial. Los vecinos de Gornal priorizan la mejora del
pavimento en la rambla de la avenida Carmen Amaya, la apertura del patio
de la Escola de Música y equipamientos en un solar junto a Gornal Activa. y

