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Dia mundial. Portes obertes als horts socials de Can Buxeres

La Creu Roja fa balanç

El 9 de maig els horts socials de Can Buxeres es van obrir al públic per donar a conèixer el projecte

Prop de 12.000
persones ateses, més
de 4.500 socis i 222
voluntaris involucrats en
diferents programes
Darrere d’aquestes xifres corresponents a la memòria d’actuació de la Creu Roja de L’H
durant el 2018, s’amaguen
quantitats d’hores de feina dedicades en gran mesura a paŀliar situacions de vulnerabilitat
de la població hospitalenca.

Des de l’entitat destaquen
que han detectat una cronificació de la pobresa a la ciutat,
causada per la precarietat laboral. En conseqüència, al llarg
del 2018, la Creu Roja ha rebut
més peticions de beques menjador, de targetes d’alimentació
o d’ajuts relacionats amb la
pobresa energètica.
Altres eixos de treball han
estat el programa d’ocupació
per a majors de 45 anys, que va
cercar feina a 56 persones de
les 120 que hi van participar; o
el programa Més a prop de la

gent gran, on es treballa amb
aquest col·lectiu del barri de la
Florida per promoure un envelliment saludable.
Arran de les xifres, la Creu
Roja reitera la crida per augmentar el nombre de voluntaris.
D’altra banda, coincidint amb
el Dia Mundial de la Creu Roja,
l’entitat va organitzar portes
obertes als horts socials ubicats
al parc de Can Buxeres. Aquest
projecte fomenta l’autoconsum
dels aliments que s’hi conreen
i, alhora, la socialització dels
usuaris que hi participen. y

Concentració en record de les víctimes
de l’incendi de la Riera Blanca
Veïns de la Torrassa, amics i també bombers es van concentrar davant el número 140 de la Riera Blanca en senyal de dol
per les víctimes de l’incendi declarat el 18 d’abril en un pis de
la quarta planta de l’immoble. Una mare i els seus dos fills petits –uns d’ells un nadó de mesos– van morir a conseqüència
del sinistre provocat, segons les primeres investigacions, per
una sobrecàrrega en un endoll. L’Ajuntament va decretar tres
dies de dol en record a les víctimes.

