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Solidaritat. L’H Espai de Ciutadania organitza un recital de taquilla inversa per al programa de persones refugiades de la Creu Roja

Música acollidora amb
la soprano Laura del Río
L’artista hospitalenca
i el pianista Lluís
Avendaño recrearan
la tragèdia dels
desplaçats al Barradas
el pròxim 24 de març
La quarantena d’entitats que formen la plataforma L’H Espai de Ciutadania ha organitzat per al 24 de
març un concert a l’Auditori Barradas amb taquilla inversa a favor del
programa d’acollida de persones
refugiades de la Creu Roja. Els intèrprets seran la soprano hospitalenca Laura del Río, guanyadora de
tres premis al darrer Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, i el
pianista Lluís Avendaño, professor
en diversos conservatoris i solista
amb diferents orquestres.
L’Espai de Ciutadania fa tres
anys que organitza concentracions
davant L’Acollidora l’últim dilluns de
cada mes per demanar l’acollida
de les persones desplaçades per
la fam, la guerra, la persecució per
raó de sexe, religió o idees, tal com
determina l’article 14 de la Declaració dels Drets Humans: “En cas
de persecució, tota persona té dret
a cercar asil en altres països i a
beneficiar-se’n”.
Ara ha organitzat “un camí musical a través dels ulls de les persones refugiades”, explica el portaveu d’Espai de Ciutadania, Enric
Roldán. “Volem mostrar a través de
la música la relació maternal, la tristesa, la travessa marítima, l’enyoran-
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Laura del Río, en una actuació al Palau de la Música

El concert vol fer
visible la difícil
situació dels que es
veuen obligats a fugir

ça, la soledat, els abusos, la mort,
l’arribada a terra ferma i les ganes
de viure”. I així es farà amb obres de
Puccini, Händel, Gershwin, Ravel o
Mompou, entre d’altres.
La soprano Laura del Río s’ha
mostrat encantada de participar-hi.
“Els vaig proposar que una persona

que hagi passat per aquesta tragèdia narrés la seva experiència com
a fil conductor del recital, que estem treballant amb el pianista Lluís
Avendaño”, diu Del Río. “És un luxe
actuar a la ciutat i per a un projecte
com aquest”. La cita, el 24 de març
a les 18h. y

Laura del Río va créixer al barri
de Sant Josep i ara viu a Santa
Eulàlia, “encara que viatjo
molt”, explica. Parlem amb ella
quan està fent audicions per
al teatre alemany de Bremen.
La música sempre ha estat
la seva passió però va triar
l’arquitectura tècnica com a
professió i va compaginar els
estudis amb els de piano i
cant. “Amb la crisi m’ho vaig
replantejar. Si volia trobar feina
havia de marxar o dedicar-me
al que sempre m’havia agradat.
Em vaig decidir pel cant”.
Tampoc no va triar el camí
fàcil. “S’ha de treballar molt
dur per fer-se lloc en aquest
món. El que més m’agrada és
l’escena, l’òpera, però també
és el més complex”. Però no
es va equivocar si fem cas del
seu palmarès –tres premis
extraordinaris al concurs
Tenor Viñas i en certàmens
per tota Espanya– i de la
seva agenda més pròxima:
enregistrament d’un disc amb
l’Orquestra de Cambra de
Galícia, interpretació de la
sarsuela Luisa Fernanda a la
Ciutat Comtal i participació
al Barcelona Obertura Spring
Festival.
Potser l’arquitectura ha
perdut una bona tècnica
però la lírica ha guanyat una
excel·lent soprano.

Entidades. Asociados para la Junta Local de L’H o el Institut d’Oncologia

Catalunya contra el càncer
busca voluntarios en la ciudad
AECC-Catalunya contra el càncer
ha hecho un llamamiento a la población de L’Hospitalet para que se
inscriban como voluntarios y colaboren con la entidad, ya sea como
miembros de la Junta Local de
L’Hospitalet o en el ICO (Institut Català d’Oncologia).
Las personas que estén dispuestas a participar en la junta local no
deben dedicar un mínimo de horas,
pero sí han de comprometerse a colaborar. Su tarea, según Catalunya
contra el cáncer, será “ser representantes de la asociación en el municipio”. Participarán en campañas de
prevención y sensibilización sobre la
enfermedad, y en la organización de
actos para movilizar a la ciudadanía,
empresas e instituciones.
Como voluntarios en el ICO, los

Jornada de la Marea pensionista de L’H
sobre el futuro de las prestaciones
Acto Catalunya contra el càncer el verano pasado

interesados deben disponer de tres
horas semanales por la mañana para
acompañar y dar apoyo emocional
a los pacientes y la familia. Serán
relevo del cuidador principal, dinamizarán actividades y detectarán las
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necesidades del enfermo y su entorno. Para ello recibirán formación
específica. y

i

Més info.: 93 200 20 99
barcelona@aecc.es

La Marea Pensionista de L’Hospitalet participará en la manifestación
del 11 de marzo en Barcelona para reclamar que la Constitución blinde unas prestaciones dignas y contra la brecha de género. La plataforma organizó una jornada sobre el futuro de las pensiones el 14 de
febrero en el Auditori de la Torrassa con la participación de la abogada
Núria Lozano y del profesor de economía de la UB Ramón Franquesa,
a la que asistieron unas 120 personas. y

