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Les dues realitats del
Nepal a través d’una
exposició fotogràfica
Nepal, camp i ciutat: dues reali

o
tats davant el desenvolupament
n
és el títol de l’exposició fotogràg

fica organitzada per l’Associació
Amics del Nepal al Museu de
L’H. El treball, obra d’Eduardo Matas
Fernández, mostra la realitat social
d’un país on la gent viu en una precària situació política i econòmica i que
reflecteix la vida de les classes des
afavorides del camp i de la ciutat.
La duresa d’una agricultura de
subsistència i l’ofensiva de la guerri
lla maoista empenyen grans masses
de població cap a la ciutat. Les famílies s’amunteguen als barris perifèrics on homes i dones acaben víctimes de l’explotació industrial, tre
ballant a les fàbriques de maons i
totxanes o en la confecció de catifes, en unes situacions laborals prò
ximes a l’esclavitud.
Eduardo Matas va estar durant
quatre mesos al Nepal. Les fotogra-

Amics de la Natura
de L’Hospitalet ha
inaugurado un nuevo local
La nueva sede de Amics de la Natura de L’Hospitalet está ubicada en la
calle del Llorer, 41, en el barrio de
la Florida y se inauguró el pasado
22 de noviembre. Hasta esa fecha
la entidad tenía su local en la calle
del Molí, 5 pero se había quedado
pequeño para llevar a cabo sus actividades. Amics de la Natura organiza cada año la Festa de la Natura y
la Mostra de Bolets que este año ha
celebrado su XVIII edición.

ASOMOBE ha iniciado un
proyecto de cooperación
con Mauritania
La Asociación Montserrat Bernal
(ASOMOBE) ha firmado un proyecto
de cooperación con el Ayuntamiento
de Nouadhibou (Mauritania) destinado a niños y jóvenes de esa ciudad.
En el acuerdo, entre la presidenta de
ASOMOBE, María Jesus López, y el
alcalde de Nouadhibou, Mohamed
Fadel, la entidad asume como uno de
sus objetivos la cooperación para mejorar el desarrollo socio-económico
de niños y jóvenes de la ciudad.

Campaña navideña de los
bancos de sangre de los
hospitales de L’Hospitalet
Los bancos de sangre de los hospitales General y de Bellvitge refuerzan
su servicios durante las Navidades
para incrementar las donaciones. Así,
el Hospital de Bellvitge abrirá hasta
el 4 de enero los domingos, de 10 a
14h, y de lunes a sábado de 9 a 20h.
El Hospital General recoge donaciones con una unidad móvil los jueves
de 16 a 20h. Se calcula que antes de
los 75 años, el 70% de la población
requerirá de una transfusión.

fies que va prendre es localitzen a
les zones on actua l’Associació Amics
del Nepal: els barris perifèrics de la
ciutat i les zones rurals. L’Associació
Amics del Nepal es va fundar l’any
1995, treballa en projectes de de
senvolupament i especialment en
l’atenció a la infància. L’èmfasi el
posen en l’educació, l’acolliment dels
infants en centres del mateix país, la
salut, el desenvolupament rural i l’alfabetització de les mares. # p. g .
Més informació a:
www.amicsnepal.org

foto cedida per l’associació amics del nepal

Es pot veure al Museu d’Història de L’H

Una de les fotografies que es poden veure a l’exposició instal·lada al Museu d’Història
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