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Salut. L’associació va néixer per millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars
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Breus
Entrega de premios a
los Voluntarios de L’H
más comprometidos
Al cierre de esta edición se entregaron los premios Voluntarios
de L’H 2011 en el Centre Cultural
de Bellvitge-Gornal. Los premiados fueron: Jesús Palomar y Juan
Antonio Martínez, corazón de oro;
Eulalia Muñoz, corazón de plata, y
M. Luisa Polaino y Francisco Hernández, corazón de bronce. También se entregaron menciones a
otros 20 voluntarios. y

Exposición ‘Vivimos
en Bellvitge. Visítenos’
hasta el 22 de febrero
Jornada solidària de l’ACB amb les cardiopaties congènites amb veterans del FC Barcelona i Reial Madrid

Cors atesos demana reconeixement
social i mèdic per a les cardiopaties
Deu de cada 1.000 infants pateixen una
cardiopatia congènita que l’acompanyarà tota la
vida. Cors atesos treballa per al seu benestar
No esteu sols. Aquest és el missatge de l’associació Cors atesos, una
entitat nascuda l’any 2006 per atendre els afectats de cardiopaties, especialment congènites però també
adquirides, i el seus familiars. L’enti
tat té la seu de Catalunya a L’Hospitalet i delegacions en altres ciutats
espanyoles. La seva lluita és obtenir
el reconeixement social i mèdic que
requereixen, perquè s’investigui so
bre les cardiopaties congènites, perquè es creïn unitats específiques als

hospitals i es consideri una especia
litat, perquè s’integrin psicòlegs i mediadors mèdics als equips que tracten els malalts per acompanyar-los
en el llarg trajecte que suposa patir

Els afectats volen que
s’investigui i es creïn
unitats especials
de tractament

una cardiopatia. Com diu José Luis
Merino, hospitalenc president de la
federació Cors Atesos, “aquí no hi
ha segones oportunitats. En cada
batalla et jugues la vida. Som una
nova raça de discapacitats”.
Merino i la presidenta local de
Cors Atesos, Conchi Barrachina,
són allò que els metges denominen ‘pacients experts’. “No hi ha
investigació i desenvolupament en
el camp de les cardiopaties congènites i sovint, quan els metges detecten casos, ens criden”. Per això
tenen convenis amb els hospitals de
Bellvitge, Vall d’Hebron i Sant Pau
i també coordinen voluntaris que
acompanyen els malalts i les seves
famílies, a més de donar suport psi-

cològic i ajut a domicili, fer grups de
suport i assessorament legal.
La seva tasca també és solidària. Disposen d’una botiga on
line d’articles de segona mà que
al març s’obrirà també en un local
municipal del carrer del Prat, número 13, de Bellvitge; fan recollida
de medicaments a les farmàcies, i
volen crear un centre especial de
treball per a malalts. La seva tasca
de conscienciació els ha portat a
patrocinar l’equip de bàsquet de
la Universitat Pompeu Fabra i a
organitzar competicions i partits de
sensibilització. y
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La muestra reúne en el Centro
Cultural de Bellvitge la produc
ción artística del colectivo Can
deL’Hart, un grupo de vecinos, y
La Fundición, además de un taller de serigrafía y un espacio de
encuentro para el intercambio de
experiencias de cara al año en
que el barrio celebrará su 50 aniversario. El objetivo es construir la
historia colectiva del barrio. y

El Síndic de Greuges
visita Bellvitge para
atender a la ciudadanía
El equipo del Síndic de Greuges
visitará L’Hospitalet el próximo 23
de febrero para atender a la ciudadanía en el Centro Cultural de
Bellvitge-Gornal. Los interesados
en hacer consultas o presentar
quejas deben llamar previamente al 900 124 124 o dirigir un
correo electrónico a la dirección
sindic@sindicat.cat. y

