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L’Associació contra el
Càncer de L’H inaugura seu
La nova oficina de la Junta Local està ubicada al barri de Santa Eulàlia
Des del passat dia 5 de maig
la ciutat compta amb un nou
punt d’informació i atenció a les
persones afectades de càncer i
a les seves famílies. Després de
quatre anys l’Associació contra
el Càncer de L’H ha reprès la
iniciativa amb una nova Junta
Local, la qual es va constituir el
passat 13 de desembre. L’objectiu
és informar i conscienciar la pobla
ció sobre els factors que faciliten
la prevenció i detecció precoç del
càncer amb la finalitat de disminuir
la taxa d’incidència i mortalitat.
L’associació compta amb un
equip de psicòlegs especialitzats
que proporciona suport emocional
al malalt i a la família, per contribuir
a la millora de la seva qualitat de
vida i afavorir l’adaptació a la nova
situació. Aquesta atenció s’ofereix a
les seus, als centres assistencials de
la xarxa pública i a domicili.
L’equip de treballadors socials
actua de connexió entre el malalt i
les entitats públiques o privades per
oferir la informació necessària que
doni accés als recursos existents en
la xarxa pública o privada. També
gestiona les ajudes necessàries ja
siguin d’atenció a domicili o ma
terial sanitari per donar suport en
aquelles necessitats derivades de la
situació de la malaltia.
L’entitat també treballa per fo
mentar estils de vida saludables i
la detecció precoç. Una alimentació
equilibrada, una correcta exposició
al sol i evitar el tabaquisme són fac
tors que poden prevenir el càncer.
Segons el president de la Junta
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Presentació de la campanya a la rambla de la Marina

Caravana Dakar 2008
d’Acció Global Solidària,
Protecció Civil i UGT

gabriel cazado

Les organitzacions recullen material i diners

La nova junta brinda per la represa de les activitats
Local de L’H, Ricardo Aguilera, “el
nostre compromís és donar suport
a les persones afec tades per la
malaltia. Oferir atenció psicològica
o ajuda econòmica allà on l’adminis
tració no hi arribi”, explica.
Entre els actes de campanya
previstos per al 2008, la Junta Lo
cal de L’Hospitalet té previst fer un
recorregut per diferents punts de la
ciutat per informar i prevenir sobre
els diferents tipus de càncer. El dia
14 de maig, l’Associació iniciarà l’ac

tivitat al casal d’avis de Santa Eulàlia
amb una sessió informativa sobre la
relació entre el tabac i el càncer.
La Junta Local de L’Hospitalet
depèn directament de l’associació
AECC Catalunya contra el Càncer
i compta amb més de 141 socis
a la ciutat, entre voluntaris i col·la
boradors. La nova seu està ubicada
al carrer de Josep Anselm Clavé,
24 i és oberta al públic els dilluns i
els dijous de 17.30 a 19.30 hores.
# v. teixidor

Acció Global Solidària, l’Asso
ciació de Voluntaris de Protec
ció Civil i la UGT han signat un
acord de col·laboració per dur
a terme la campanya solidària
L’Hospitalet-Dakar 2008, que
portarà material sanitari i esco
lar a l’Àfrica occidental (Marroc,
Mauritània i el Senegal).
Els objectius de la campanya
són donar a conèixer a la ciuta
dania la realitat d’aquests països
i aconseguir la seva solidaritat a tra
vés sobretot de recollida de material
i ajut econòmic. “Necessitem bà
sicament material sanitari i escolar
que no siguin llibres de text i també
és molt necessària llet en pols i
farinetes per als orfenats del Sene
gal”, ha manifestat Manuel Rodrí
guez, responsable de la iniciativa i
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president d’Acció Global Solidària.
La caravana té previst transportar
el material que es reculli a diverses
associacions, dispensaris, hospitals i
escoles i també material per als projectes de desenvolupament que
duen a terme les ONG catalanes que
treballen en aquelles zones, perquè “coneixen les mancances i les
necessitats de la població i fan el
lliurament directe als beneficiaris,
sense intermediaris”.
La iniciativa també necessita
patrocinadors i empreses que hi
vulguin col·laborar. El material es pot
dur a l’edifici de l’Ajuntament (per la
part del darrere), al carrer del Migdia
5-7 i a La Farga (c. de Barcelona, 2).
El compte corrent per aportacions
econòmiques és el 2100 0269 83
0200073508. # marga solé

