
Aliança
Humanitària per a 
l’Alimentació Infantil

OMPLE La 
guardiOLa
Setmana de la Solidaritat
L’Hospitalet, del 14 al 23 d’octubre de 2016
Amb la teva aportació econòmica faràs que arribi 

producte fresc (peix, carn, verdura, fruita...)  
a les persones en situació de més vulnerabilitat.
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Aquest mes d’octubre, la ciutadania de L’H té de nou un gran  repte: la III 
Setmana de la Solidaritat. Perquè una nova edició de la Setmana? Perquè 
malgrat la crisi és menys extensa, ha esdevingut en canvi més profunda per 
a alguns col·lectius vulnerables. La cronificació de la pobresa ha portat el 
fenomen de la inseguretat alimentària, és a dir, la impossibilitat d’accedir a 
aliments saludables, suficients i agradables. Per a moltes famílies no és ja 
una qüestió de qualitat sinó de quantitat.

L’any 2014 va arrancar la I Setmana de la Solidaritat de L’H, impulsada des 
d’Espai de Ciutadania a demanda de la Creu Roja a L’Hospitalet, davant la 
creixent necessitat de disposar d’aliments pels programes de suport a les 
famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat.  La necessitat es va veure 
agreujada per la supressió del Programa d’Excedents d’Aliments de la UE.

Enguany, garantit el Programa d’aliments secs de l’UE i davant la creixent 
necessitat detectada de manca de producte fresc en la dieta de les famílies 
en situació de més vulnerabilitat, la Setmana canvia el seu objectiu i dedicarà 
tots els esforços a aconseguir diners, per a  comprar aquest tipus d’aliments: 
pollastre, peix, carn, fruita, verdura i làctics entre d’altres.

Per això, el gran objectiu de  la Setmana de la Solidaritat serà, fer de 
l’alimentació suficient, saludable i nutritiva un dret bàsic. Davant d’això 
L’Hospitalet i els seus ciutadans, no ens podem resignar. No tots som iguals, 
però cadascú ha de col·laborar dins les seves possibilitats per a fer de la 
Setmana un model de Solidaritat, Participació i Compromís per part de totes 
les Persones, Entitats i Institucions que formem aquesta ciutat. 

Més informació:

637 40 67 95
Web:

setmanadelasolidaritat.org
#solidarisLH
#SemanaDeLaSolidaridadDelHospitalet

COMPtEM aMb tu
PEr OMPLir La guardiOLa


