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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

Sant Josep
L’Ajuntament busca una solució a la manca d’espai
del casal d’avis del barri

yyy En la darrera reunió del Consell del Districte I, el regidor Alfonso
Salmerón ha informat que “estem buscant un espai, pròxim al casal, que
sigui adequat per a les activitats del centre”. El casal té 1.200 socis que
realitzen una vintena d’activitats i l’espai actual de 300 m2 ha quedat petit. y

Els professionals del centre organitzen activitats i tallers que ajuden a fer un esforç per recordar

Bellvitge
III Jornades de Música
Tradicional a L’H

Districte V
Obres a la Regidoria i
el Casal d’Avis

yyy La colla de Grallers i Gralleres
de Bellvitge ha organitzat les
jornades i en aquesta edició s’han
fet balls vuitcentistes i tallers
per compartir coneixements i
perfeccionar l’aprenentatge de la
gralla i la percussió tradicional. y

yyy L’Ajuntament ha adjudicat les
obres de remodelació dels locals
dels carrers de Belchite i d’Ibèria. Al
primer s’instal·larà la Regidoria dels
Districtes IV i V i, al segon, el Casal
d’Avis de Pubilla Cases, perquè
aquest guanyi espai. y

La Fundació Santa Eulàlia
vol ampliar el servei
Gestímul al barri del Centre
Districte III. Tallers per estimular la memòria
i activar les capacitats cognitives, afectives,
funcionals i de relació per a la gent gran
L’envelliment de la població té una
relació directa amb l’aparició de pro
blemes de demència en la gent gran.
A L’Hospitalet, la Fundació San
ta
Eulàlia ofereix des de l’any 2003 el
servei d’estimulació geriàtrica Ges
tímul, que en aquests moments atén
98 persones grans que assisteixen
a dues sessions setmanals de tres
hores per participar en diversos ta
llers per estimular la memòria. Ara

volen ampliar aquest servei al barri
del Centre.
Gestímul està finançat a parts
iguals per la Fundació, l’Ajuntament
i els mateixos usuaris. En una visita
al centre, l’alcaldessa Núria Marín
ha anunciat la intenció del consistori
de col·laborar “perquè altres barris
de la ciutat tinguin un servei Gestí
mul com aquest”.
La majoria d’usuaris del progra

ma són derivats des de Serveis So
cials de l’Ajuntament o de l’Hospital
de Bellvitge. “Ara estem intentant
obrir un nou espai al barri del Cen
tre, perquè hi ha moltes persones
que el necessiten i ens hi hem d’a
propar”, ha explicat el gerent de la
fundació, Josep Foguet. Marín ha
recordat que “per a l’Ajuntament,
l’atenció social és fonamental i els
ciutadans i les ciutadanes han de
tenir tots els serveis que mereixen”.
Per la seva part, la tinenta d’alcal
de de Benestar i Famílies, Dolors
Fernández, ha afegit que “el pres
supost municipal per aquests temes
ha augmentat”. y

cedida per la saboga

Bellvitge
La plaça del Mercat ha acollit la 26a edició de
la Festa del Sol dedicada al medi ambient

yyy A la jornada del 7 de juny, la Saboga va instal·lar parades de
productes artesans i ecològics, exposicions, tallers, música i activitats
infantils per acostar els petits al medi ambient. Hi han col·laborat els
comerciants, el Club Esplai Bellvitge i Àmbit Energètic, entre altres. y

