Nota de premsa

Suma’t a la DIADIA SOLIDÀRIA de L’Hospitalet de Llobregat
El pròxim diumenge 18 de maig celebrarem al Parc de l’Alhambra de L’Hospitalet de Llobregat la
DIADA SOLIDÀRIA a favor del programa d’acció social L’Hospitalet Acull. Des de les 12 del migdia
i fins les 6 de tarda oferirem caldereta i begudes a preus populars, per tal de què totes les persones
de la ciutat i rodalies es puguin apropar i gaudir de la festa, contribuint amb el seu granet de sorra.

Al llarg del dia entitats i grups de L’Hospitalet pujaran a l’escenari del Parc, de manera solidària i
desinteressada, per amenitzar el dinar als i les presents. Comptarem amb el so festiu de les
rumbes de El mosquito del Garito, a més de les fresques cançons de El PezPsiquiatra, la cara més
rockera dels Crawley, el to més flamenc amb en Lobo, Canela Fina i les actuacions d’infants i
adults de l’Associació Cultural Andalusa “El Camino”. També gaudirem d’una peça de petit format
del grup Plaudite Teatre i un concurs de dibuix pensat pels més menuts de la festa.

La DIADA SOLIDÀRIA compta amb la col·laboració de molts comerços, entitats i persones del
barri i de la ciutat: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Regidoria de Santa Eulàlia), Centre
Cultural de l’Hospitalet de Llobregat, Associació Gastronòmica “Come y Calla”, AVV de 5 Calles,
Trama Color, Òptica Universitària, BBVA (Oficina 8734), Supermercat Aranda, Escola d’Oficis
Catalunya, Shwepees, Rasamar, Rains Desinfecció, Botigues Activa, Sala Rociera Canela Pura,
Millán Advocats i Gescotec.
Tot els diners recaptats es destinaran íntegrament al projecte “Fons Social” de micro ajudes del
programa L’Hospitalet Acull on treballem per a la inclusió social des de la participació
comunitària. Aquest programa està liderat per l’Associació de Veïns de Collblanc – La Torrassa i
ABD Associació Benestar i Desenvolupament. Treballem per la reducció de la pobresa estructural i
emergent a partir del suport en la recerca de feina i la cobertura de necessitats bàsiques de les
famílies de la ciutat, que es troben en situació d’atur i vulnerabilitat. Volem aprofitar aquesta jornada
festiva per sensibilitzar als nostres veïns i veïnes i implicar-los en la millora col·lectiva. Perquè la
solidaritat comença al barri!

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a comunicacio@abd-ong.org o al telèfon
610 560 394 (Eva M Campabadal)

