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Participació. Amb el lema ‘Omple la capsa i la nevera’, la ciutat es mobilitzarà contra la fam del 16 al 24 d’octubre

La Setmana de la Solidaritat
recollirà enguany aliments i diners
Les entitats de l’Espai
de Ciutadania volen
oferir també una
targeta per a l’adquisició
de productes frescos
Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial de l’Alimentació, el 16
d’octubre, i el Dia Internacional per
a l’Eradicació de la Pobresa, el 17
d’octubre, l’Espai de Ciutadania,
que impulsen una vintena d’entitats,
amb el suport de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i de la Taula Sectorial
de Valors Convivència i Civisme del
Consell de Ciutat, estan preparant,
del 16 al 24 d’octubre, la Setmana
de la Solidaritat. Enguany, la princi·
pal novetat és utilitzar la ‘Guardiola
solidària’ per recollir ajuts en metàl·
lic a més d’aliments, amb “l’objectiu
d’oferir una alimentació equilibrada
a moltes famílies de L’H en situació
de vulnerabilitat i que formen part
de les llistes de la Creu Roja i de
la Xarxa d’Aliments de la Ciutat”, ha
explicat Merche García, responsa·
ble de la Setmana de la Solidaritat.
L’objectiu és implicar en aquest
projecte tots els sectors de la ciutat
i en aquest sentit s’ha demanat la
col·laboració a sales de concerts
perquè organitzin actuacions i recu·
llin diners; al sector de restauració

implicació ciutadana

Magatzem de la Setmana de la Solidaritat durant la campanya de l’any passat

perquè es faci una tapa solidària i la
recaptació vagi a parar a la campa·
nya i a les entitats esportives perquè
organitzin algun esdeveniment soli·
dari, etcètera.
Per poder col·laborar-hi, perso·
nes, entitats, col·lectius o empreses
privades s’han d’inscriure al web
www.setmanadelasolidaritat.org i
omplir el formulari. També hi ha un
telèfon d’informació: 637406795.
“Aquest requisit és imprescindible ja
que sense aquest pas serà molt difí·

cil participar i, a més, a nosaltres ens
facilita l’organització”, diu García.
En aquest sentit, el dia 8 d’oc·
tubre, a l’Auditori Barradas es farà
una jornada de formació per als vo·
luntaris sobre la importància de l’ali·
mentació infantil o com s’organitza
la seva participació a la Setmana.
Per part de l’Ajuntament s’oferei·
xen tots els edificis municipals per a
la recollida de queviures i diners. A
més, les regidories de districte se
ran punt de distribució de material i

guardioles per a les entitats col·la
boradores.
Per a la presidenta de Creu Roja
a L’Hospitalet, Dolores Ruiz, “és
molt important poder recollir, a més
d’aliments, diners perquè les famíli·
es puguin comprar aliments frescos
com pollastre, carn, ous, peix, io·
gurts, fruites i verdures, que facilitin
una alimentació més equilibrada. A
més recomanem que els llegums es
lliurin cuits ja que hi ha gent que no
té ni gas per cuinar”. y

Un dels objectius de la
Setmana de la Solidaritat
és implicar el màxim de
col·lectius possible perquè
aquesta activitat sigui global a
tota la ciutat. Fan falta:
yyy Voluntaris per facilitar la
formació i distribució en els
punts de recollida i també
en la fase de classificació i
embalatge.
yyy Les escoles per continuar
recollint aliments ja que
aquesta a més és una activitat
pedagògica per als alumnes.
yyy Entitats esportives, socials,
culturals, polítiques, sindicals
etcètera.
yyy Comerços, cadenes
alimentàries mercats i
gremis, que facin de punt de
recollida.
yyy A les empreses i
associacions empresarials del
municipi se’ls demana ajuda
amb metàl·lic que serviran per
la compra d’aliments frescos.
yyy Suport de persones
conegudes de la ciutat com
esportistes, cuiners, actors
etc. perquè engresquin la
ciutadania.

Commemoració. Activitats a L’Hospitalet amb motiu del 21 de setembre, dia mundial de la malaltia declarat per la OMS

Familiars de malalts d’Alzheimer surten al carrer
L’associació cerca recursos per atendre els malalts
i les seves famílies, que també necessiten ajuda
L’Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de L’Hospitalet celebra
aquest mes de setembre el dia mun·
dial de la malaltia. Les activitats pro·
gramades per enguany començaran
el divendres dia 18, de 10 a 13h,
amb la ubicació de taules informa·
tives i de consulta sobre l’Alzheimer.
El diumenge, dia 20, de 10 a 20h,

el tradicional Mercat de Vell s’ubica·
rà a la rambla de Just Oliveras, amb
la venda d’objectes de segona mà
per recaptar fons per a l’associació
i també una taula informativa per als
familiars sobre la malaltia.
A les 10h, al mateix lloc, se ce·
lebrarà un concurs de pastissos on
un jurat presidit per Fàtima Gisme·

ro, de l’aula Solé Graells, els valora·
rà i l’autor del millor pastís obtindrà
un curset de pastisseria. A les 11h,
tots els pastissos presentats al con·
curs es posaran a la venda.
Tallers de musicoteràpia
Entre les 10 i les 14h es podran
adquirir uns números per al sorteig
de les cistelles cedides per co·
merços de la ciutat, tot plegat amb
l’objectiu d’aconseguir fons per a
l’Associació de Familiars de Malalts

d’Alzheimer de L’Hospitalet.
El dilluns 21, a les 18h, l’Auditori
Barradas acollirà una xerrada de la
musicoterapeuta Mònica de Castro
sobre musicoteràpia i l’Alzheimer
ja que l’entitat té el projecte per a
aquesta temporada d’oferir-ne un
taller per als malalts; el dia 27 al
local de l’entitat, al carrer de Vigo, 3,
se celebrarà un dinar de germanor i
el dia 30, a les 17h, al mateix lloc,
l’advocat Javier Garbayo parlarà so·
bre aspectes legals de la malaltia. y

