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FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA

Nou programa de suport: Ajudem a qui ajuda
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PILAR GONZALO

R. S.

rament i orientació a l’assistent.
Marta López Elías, assistent social i coordinadora del programa,
explica que la idea va sorgir del
mateix personal del servei assistencial de la Fundació, en comprovar
l’alt nombre de persones grans que
viuen soles i que només reben l’ajuda dels amics o els veïns. Des de
l’entitat es vol ajudar la gent gran
que està a casa seva, respectant
el que diu el Pla integral de la gent
gran, l’objectiu bàsic del qual es
permetre les persones grans viure en el seu habitatge habitual com
més temps millor i tenint cura de
les necessitats essencials que no
puguin satisfer per elles mateixes.
El 30 d’abril es va fer la primera intervenció del programa. Fins
a mitjan novembre s’han fet 55 actuacions i s’han atès 41 persones.
Els serveis més sol·licitats han estat els d’acompanyament (22) i
menjador (10); s’ha fet una atenció
a la llar, 7 assistències diürnes i
15 serveis d’orientació i assessorament. A la ciutat, 1.003 persones
de més de 80 anys viuen soles.

La Fundació Santa Eulàlia ha creat
aquest any un nou
servei, el programa
de suport als assistents de la gent
gran, que es fa amb
la col·laboració de l’Ajuntament. El
programa intenta facilitar i afavorir
la tasca de moltes persones que
no són professionals però que s’ocupen de persones grans, ja sigui
familiars, amics o veïns. De vegades, els assistents no poden ocupar-se de la persona de la qual tenen cura, bé per malaltia o bé a
causa d’un viatge. En aquests casos, la Fundació Santa Eulàlia ofereix els seus serveis, si és necessari, portant la persona gran al
centre de dia, o enviant un voluntari, si és per unes hores, a casa
seva. La Fundació s’ofereix per fer
acompanyaments, portar àpats a
domicili, rentar i planxar roba, donar assistència diürna i organitzant activitats i sortides socials. El
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Afavorir la tasca assistencial dels que
tenen al seu càrrec una persona gran

Empieza la
campaña de
recogida de
juguetes

La Fundació Santa Eulàlia dóna suport als assistents

La foto

Guardioles als
comerços per
recullir fons
per als meninos

La Oficina Local de la Cruz Roja
ha puesto en marcha una nueva
campaña de recogida de juguetes
para los niños más necesitados de
la ciudad. Hasta el próximo 29 de
diciembre su pueden entregar juguetes nuevos, a poder ser no bélicos, en el Mercado de Can Serra,
en las oficinas de Benestar Social
en Bellvitge y en La Florida y en
Ràdio L’Hospitalet. Además, cada
fin de semana se instalarán puntos de recogida en la vía pública
(días 6 y 8, Rambla Just Oliveras;
día 15, pl. del Ayuntamiento; día
22, pl. Eivissa y pl. del Ayuntamiento, y día 29, pl. Josep Bordonau y
Rambla Just Oliveras). Los días 4
y 5 de enero, las famílias beneficiadas podrán recoger los juguetes
en los locales de la Cruz Roja (c/
Ramón Solanich, s/n), o bien, en
caso de no poder desplazarse, los
voluntarios de la entidad los repartirán la víspera de Reyes. El lema
de este año es Nosaltres també les
esperem.
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Les Botigues
del Centre
regalen un milió
de pessetes
REDACCIÓ

El Consell de la Joventut i l’Esplai
de L’Hospitalet ha intensificat
aquesta tardor la campanya de recollida de fons per als meninos i
meninas de rua del Brasil. A través
de guardioles col·locades en els
comerços de la ciutat i en algunes
entitats recolliran diners fins el proper 11 de gener amb l’objectiu de
contribuir a finançar l’obertura d’un
‘nucli de base’ a Rio de Janeiro.
És tracta d’un equip d’educadors
que es fan càrrec d’un grup reduït
de meninos amb el propòsit de formar-los i que puguin abandonar el
carrer. La campanya arrenca de
l’Encontro de Meninos i Meninas
de Rua celebrada a l’octubre de
1995 a Brasilia en el què van participar joves de la ciutat.

Els comerciants del Grup de Botigues del Centre han preparat un
seguit d’activitats i promocions per
a compradors i veïns amb motiu de
les festes nadalenques entre les
que destaca el sorteig –entre el 16
i el 20 de desembre– d’un milió de
pessetes entre els clients a partir
dels vals de compra que es repartiran durant aquest mes en els establiments associats. El Grup de Botigues del Centre programa a més
un concurs de pintura ràpida, animació, titelles, pallassos i màgia
per als infants i convidarà un patje
per recollir les cartes dels reis, amb
obsequis per als participants. També participaran a la Fira de Nadal i
a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja.

IMACNA
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El barri de Sanfeliu, pels drets dels infants
Amb motiu del Dia Universal dels Nens, el 20 de novembre, els veïns de Sanfeliu van guardar un minut
de silenci a la plaça de les Comunitats en solidaritat
amb els milers de nens que pateixen agressions arreu

del món. A més, durant l’acte, organitzat pel Club Sanfeliu Infantil Juvenil, el Moviment de la Parròquia de
la Immaculada i l’Associació de Veïns, es van llegir
els Drets dels Infants i es van repartir llaços negres.

RADIO FLORIDA
Diez años de vida a
través de las ondas

ÀMBIT CULTURAL GORNAL
Concurso de belenes
para los vecinos

MUSEU DE L’HOSPITALET
Fora d’Òrbita amb
el Planetari mòbil

ATENEU CULTURAL CATALÒNIA
La entidad estrena
nuevos locales

ENTIDADES HUMANITARIAS
Maratón solidaria por
la población del Zaire

Radio Florida cumple diez años de
vida y lo celebra con una cena-baile que tendrá lugar el día 5 en el
hotel Barcelona-Sants. Las actuaciones de Eliseo del Toro, Ramón
Torreblanca, Manuel Martín y los
coros rocieros de las hermandades
del Pastorcillo Divino y Pastora Almonteña, amenizarán el acto. También se elegirá al Ciudadano del
Año, galardón que se entrega por
tercer año consecutivo.

Se trata de un certamen abierto a
todos los ciudadanos y entidades
del barrio. Con él se pretende incentivar la tradición de montar el
pesebre por estas fiestas. Las fechas de inscripción se han fijado
del 2 al 13 de diciembre. Del 16 al
20, el jurado visitará las casas y
entidades inscritas. Después del
día de Reyes se entregarán los
premios, se expondrán fotos de las
obras y se proyectará un video.

Del 2 al 15 de diciembre el Museu
organiza una vez más el taller de
astronomía Fora d’Òrbita, dirigido
a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria obligatoria (de
4 a 16 años). Con la ayuda de un
planetario, un telescopio y algunas
maquetas, los niños y jóvenes
aprenderán a entender mejor nuestro cielo e intentarán captar la belleza del universo. Las clases tendrán
una hora de duración.

Los nuevos locales se encuentran
ubicados en la calle Rafael Campalans de Collblanc y permitirán,
por su amplitud, desarrollar más
actividades. El traslado se ha producido en el año en que la entidad
ha cumplido su decimotercer aniversario. Actualmente, el Ateneu
Cultural Catalònia cuenta con cerca de 250 socios que se encargan
de promover y difundir la cultura catalana en todos sus aspectos.

La Oficina Local de la Cruz Roja y
las entidades solidarias de la ciudad han organizado una maratón
por el Zaire el próximo día 3 en colaboración con Ràdio L’Hospitalet
y el Ayuntamiento. De 8 a 22 horas, la emisora dedicará parte de
su programación habitual a promover la solidaridad con la zona de
los Grandes Lagos y recogerá fondos a través de una cuenta bancaria abierta por las entidades.

