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S’adreça al col·lectiu d’adolescents en col·laboració amb l’ONG romanesa Asociata Adolescentul

La Fundació Salut i Comunitat impulsa
un programa contra la sida a Romania

Michaela Manu (centre) junt a José Luis Sánchez i Elena de la Mano de Salut i Comunitat

Jotas en la festividad de Sant Jaume en la Torrassa

MALALTS D’ALZHEIMER
La asociación ya
ultima el ‘mercadillo’

PARROQUIA DE LA TORRASSA
Celebran la fiesta del
patrón Sant Jaume

La Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer está preparando
la cuarta edición del ‘mercadillo’
que estará ubicado en la rambla
Just Oliveras el día 16. La asociación recoge todo tipo de materiales usados, excepto ropa, y con el
dinero obtenido del ‘mercadillo’ ofrecen ayuda y asesoría a los familiares de enfermos de Alzheimer.

La iglesia Mare de Déu dels Desemparats celebró la festividad de
Sant Jaume, copatrón de la parroquia de la Torrassa. En la fiesta
participaron la Hermandad Rociera El Pastorcillo Divino y el grupo
de danza del Centro Aragonés. Se
organizaron también juegos para
los más pequeños y actos religiosos en la parroquia.

CATALÁN PARA ADULTOS
El día 5 se inicia la
preinscripción

JOVES SOLIDARIS
Sergi Pérez elegido
nuevo presidente

El Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet abre el día
5 la preinscripción del curso de
catalán para adultos que se iniciará el mes de octubre. Las personas interesadas han de llamar al
teléfono 93 440 65 70 y pedir hora
para realizar una prueba de nivel.

Joves per la Igualtat i la Solidaritat
(JIS) ha elegido nuevo presidente
en sustitución de Pedro Martín que
ha estado 7 años al frente de la entidad. Sergi Pérez, el nuevo presidente, quiere continuar fomentando la participación de los jóvenes
en los proyectos de la ciudad.

La sede del JIS está en Ronda de la Torrassa, 105

La foto

Tallers Bellvitge
compleix el
30è aniversari
Entre el 8 de setembre i el 31 d’octubre els Tallers Bellvitge (Centre
Especial de Treball) celebraran el
seu 30è aniversari amb la realització d’una jornada tècnica, una
exposició i la inauguració, el 14 de
setembre, de les obres de reforma de les seves instal·lacions, entre altres activitats. Els tallers acullen 36 persones amb disminució
que realitzen un treball productiu i
remunerat adient a les seves característiques. Hi ha dues seccions:
manipulats d’embalatges, envasats, muntatges de material escolar o recanvis de peces d’automoció
i la d’impremta.
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La asociación de enfermos de Alzheimer, en la rambla

hospitals va provocar el contagi de
molts nadons. Avui, són adolescents que pateixen el rebuig social. A més, un 10 per cent de la
població pertany a l’ètnia gitana, té
menys accés al sistema sanitari i
els seus joves inicien relacions sexuals als 12 anys.
A través d’equips formats per
professionals i voluntaris, el programa Viure i Conviure ofereix
atenció integral –mèdica, psicològica i social– domiciliària als adolescents seropositius i a les seves
famílies, i informen en escoles i en
mitjans de comunicació per prevenir el contagi i evitar el rebuig social. Les persones beneficiàries del
programa superen ja les 8.000.
“Els romanesos –explica Michaela Manu– han acollit molt bé
el programa, sobretot a les zones
rurals, perquè no disposen de cap
tipus d’atenció. La iniciativa –afegeix– està funcionant tan bé que
les institucions romaneses comencen a donar fons per finançar-la.”
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FOTO CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER

A Romania es concentra el 50%
dels casos de sida
pediàtrica d’Europa, més de 5.300
nens i nenes afectats. La Fundació
Salut i Comunitat de L’Hospitalet
està impulsant des de 1998 junt a
l’ONG romanesa Asociata Adolescentul el programa Viure i conviure que ofereix tractament mèdic,
psicològic, social i preventiu als
adolescents del país balcànic.
Aquest estiu han rebut la visita de
Michaela Manu, representant
d’Adolescentul, per donar a conèixer el programa solidari.
El deteriorament del sistema
mèdic, la manca d’assistència ambulatòria i la precària situació econòmica derivada de la transició al
capitalisme han fet que l’epidèmia
del VIH hagi trobat el terreny abonat a Romania. Entre 1987 i 1991,
la manca de controls antisida als
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