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Solidaritat. La campanya Omple la capsa mostra com la ciutat es compromet amb els més febles

L’H dóna més
de 31.000 kg
d’aliments

Breus
David Rodríguez gana
el Certamen Juvenil de
Guitarra Flamenca
Este sevillano de 14 años se alzó
con el primer premio del certamen
Ciutat de L’Hospitalet que organiza la Tertulia Flamenca. Como actos paralelos, la entidad organizó
una conferencia de Juan Montes
sobre la construcción de la guitarra y una matinal flamenca. y

Més de 2.000 hores de voluntariat i la sensibilitat
de la ciutadania han fet possible que la Setmana
de la Solidaritat de L’Hospitalet hagi estat un èxit
Les entitats que formen part de l’Espai de Ciutadania, conjuntament amb
la Creu Roja, han fet una valoració
molt positiva de la resposta solidària
a la campanya Omple la capsa que,
en el marc de la Setmana de la Solidaritat de L’H, s’ha celebrat del 13
al 19 d’octubre i ha recollit 31.484
quilos de queviures.
Segons els organitzadors, 148
entitats culturals, esportives, socials
i polítiques s’hi han implicat en la
campanya, així com 68 entitats de

la comunitat educativa, des de la
Universitat de Barcelona fins a les
escoles bressol, i 66 empreses,
comerços, mercats, gremis i associacions empresarials.
La participació de diversos departaments de l’Ajuntament també
ha estat important a l’hora d’implicar la ciutadania en la recollida
d’aliments perquè cap família de la
ciutat passi gana. “Una vegada més,
L’Hospitalet ha demostrat que és
una ciutat compromesa i solidària.

Els voluntaris classifiquen els aliments de la campanya

Estem molt orgullosos de la resposta
de la nostra ciutat”, diu l’organització
en una nota en la qual també es
destaquen les més de 2.000 hores
que hi han dedicat les persones
voluntàries.
Per agrair la seva tasca, s’ha

convidat tots els participants en la
Setmana de la Solidaritat a visitar el
4 de novembre el magatzem central
de recollida d’aliments de la campanya, habilitat al Centre Cultural Tecla
Sala. Tots rebran un recordatori de
la seva participació. y

Entitats. En la dècada dels 60 van començar a crear-se aquests centres d’oci per a infants i joves

Els esplais de Pubilla Cases i Bellvitge fan anys
Els esplais, un moviment cívic basat
en l’ocupació del temps lliure d’infants i joves, van néixer els anys 60
a partir de l’escoltisme però amb un
model menys jerarquitzat.
A L’Hospitalet quasi cada barri té
el seu esplai i n’hi ha que fa molts
anys que en gaudeixen. És el cas
de Bellvitge, que el 14 de novembre
celebra el 45è aniversari del seu club
d’esplai. “En un context de crisi, com
l’actual, i no només de crisi econòmica, la celebració dels 45 anys d’un
esplai fa palès l’èxit d’aquestes alternatives de lleure per als joves”, diu
Xavier Castellano, director del club.
Els actes de celebració començaran a les 18h davant la seu de
l’esplai amb espectacle infantil i
cercavila històrica, amb grallers, tabalers, gegants i diables. A les 20h al
local social s’inaugurarà l’exposició
fotogràfica La capsa màgica i es farà
l’acte institucional.
El Club d’Esplai Bellvitge va ser
pioner a Catalunya a iniciar activitats diàries amb monitors professio-

AFEMHOS celebra el
Dia Mundial de la Salut
Mental a Can Serra
La plaça de la Carpa ha estat l’escenari de la festa Obrint ments,
tancant estigmes, on s’han organitzat tallers infantils i juvenils
i una botifarrada popular. El JIS
(Joves per la Igualtat i la Solidaritat) ha col·laborat amb la creació
d’un gran mural commemoratiu. y

Festa del 35è aniversari de l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet i activitats al Club d’Esplai Bellvitge

nals i també a integrar un col·lectiu
de discapacitats psíquics adults en
el seu projecte de lleure l’any 1991.
Ha rebut diversos guardons com
el Premi Ciutat de L’Hospitalet de
Civisme o la Creu de Sant Jordi.
El club fa ser fundat per un grup
de joves vinculats a la parròquia.
És l’esplai amb més història de la
Federació Catalana de l’Esplai, a la
qual està vinculat.
També ho està el Club Esplai

Pubilla Cases-Can Vidalet, que el
18 d’octubre va celebrar el 35è
aniversari, amb un especial reconeixement a Gregoria Ochoa i a Vicenç
Arias, dues persones que van ser
fonamentals en el desenvolupament
de l’entitat. “Van implantar al barri
un esplai per a l’educació del lleure
dels fills, ja que en aquella època no
hi havia activitats fora de l’escola”,
explica Ricard Vicente, director de
l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

Les activitats s’han anat adaptant i s’han ampliat als adults amb el
punt Òmnia d’alfabetització digital,
el grup Indi per a persones amb
discapacitat intel·lectual moderada i
també amb un taller de català.
Coincidint amb l’efemèride es va
presentar una recerca de l’Institut
d’Infància i Món Urbà, que posa en
relleu l’impacte positiu de l’esplai
sobre els infants, les famílies i la
comunitat. y

La Colla Jove de L’H ha
fet 14 anys amb una
nova diada castellera
La jornada es va fer a la plaça de
l’Ajuntament amb l’actuació de les
colles Encantats de Begues, Vailets de l’Empordà i la Jove de L’H,
que quasi va aconseguir la tercera
ronda, amb un pilar de 4 de presentació, un 3 de 6, un 4 de 6 i un
intent de 3 de 6 amb agulla. y

