SOCIETAT

7 de novembre del 2005

/

17

ENTITATS

L’Associació de Diabètics fa proves gratuïtes
Ho faran el pròxim 12 de novembre per commemorar el dia mundial de la malaltia

El Grup de Comerciants de Santa
Eulàlia segueix desenvolupant una
important activitat amb l’objectiu
de promocionar el comerç del barri.
Recentment ha dut a terme una jornada sota el lema Botigues al carrer, per millorar el contacte amb els
clients, per fidelitzar-los i per donar
a conèixer l’oferta comercial dels
establiments del barri.

Amb un aparell com aquest es pot comprovar el sucre

La Coordinadora sardanista
de L’Hospitalet ha celebrat el
XXXI Aplec de la sardana. El

VIST A L’H

diumenge, 23, va tenir lloc la
tradicional ballada al parc de
Can Buxeres que va incloure
el concurs de colles improvisades i la sardana amb fanalet. Els actes s’havien iniciat el
dia abans al Centre Cultural
Barradas.

Associació de Diabètics de L’H
Tel/fax: 93 437 14 34

Alcohólicos Anónimos ha organizado para el sábado, 12 de noviembre, a las 19h, una reunión
informativa sobre el alcoholismo
que tendrá lugar en el CC la Bòbila. Este acto se enmarca en el
décimoprimer aniversario de la
entidad establecida en la Florida.

El JIS organiza un
taller para debatir la
violencia de género
Els Joves per la Igualtat i la Solidaritat han organizado un taller
para el 22 de noviembre sobre
La violencia de género a debate,
cuyos objetivos son facilitar conocimientos y estrategias en relación con este fenómeno y recursos para detectarlo y prevenirlo.

Fallo del II Concurso
de Fotografía del
Camino de Santiago

GABRIEL CAZADO

Intensa promoció
del comerç de
Santa Eulàlia

el nivell de sucre a la sang.
Aquests punts estaran situats a
La Farga, al CC Barradas, als
centres comercials Gran Via 2,
Carrefour d’El Prat i Alcampo, i
al mercat de Collblanc.
Mentrestant, l’entitat continua amb el seu programa anual
de cursos per a diabètics i familiars. Les complicacions de la
diabetis i el dolor neuropàtic i el
test d’avaluació són els temes
del novembre. # C. G .

GABRIEL CAZADO

L’Associació de Diabètics de
L’Hospitalet ha programat una
sèrie d’activitats per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis, el pròxim 14 de novembre.
Els actes, però, tindran lloc el
dia 12 de novembre, perquè en
ser dissabte hi ha més disponibilitat de socis.
Així, el dia 12, des de les 10
del matí i fins a les vuit del vespre aproximadament, l’associació instal·larà arreu de la ciutat
sis punts d’informació i de sensibilització des d’on realitzaran
proves gratuïtes per comprovar

Alcohólicos Anónimos
cumple once años de
historia en la Florida

Daniel Barbero, en color, y Jorge
Jesús Alamilla, en blanco y negro,
han sido los vencedores. La Asociación del Camino de Santiago
de L’H expone las fotos del 11 al
25 de noviembre y entrega los
premios el día 18, a las 19h, en
el CC de Collblanc-la Torrassa.

