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Grup de suport a
l’acolliment d’infants
Un servei d’intercanvi i comunicació entre els participants
L’Equip d’Atenció a la Infància
i a l’Adolescència (EAIA) de
L’Hospitalet ha presentat el
projecte Grup de suport a l’aco
lliment d’infants en famílies
extenses. Té com a principal
objec tiu afavorir l’intercanvi
d’experiències entre famílies
acollidores extenses, per tal de
posar en comú les problemàtiques
viscudes i les solucions que han tro
bat davant de cada situació. Cada
grup anirà conduït per un professio
nal que ajudarà els participants a
orientar l’abordatge dels temes.
El servei s’ofereix com a un recurs voluntari que promou la col·la
boració dels participants i comple
menta el seguiment individualitzat
dels casos. Els nuclis acollidors els
formen sovint persones d’edat avan
çada, soles o que ja tenen cura dels
propis fills, de manera que l’acolli
ment i l’atenció educativa als me
nors els suposa una sobrecàrrega
de responsabilitats.
Entre els objectius principals del
grup hi ha compartir experiències
entre iguals; aprendre estratègies
d’actuació per afrontar situacions no
ves o extraordinàries en l’atenció als
menors acollits; dotar-los de noves
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L’Hospitalet acollirà el primer Congrés del Tercer
Sector Social de Catalunya, a La Farga
El regidor de Benestar Social i Família, José Vicente Muñoz, i la presidenta
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, M. Assumpció
Vilà, han signat un conveni per tal que el I Congrés del Tercer Sector es faci
a L’H, els dies 23 i 24 de març. El congrés és un punt de trobada d’entitats
i empreses sense ànim de lucre que treballen contra l’exclusió social.
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El nou Comitè de
Direcció de l’ICS es
presenta a L’Hospitalet

L’Ajuntament demana a
l’EMT el Carnet Rosa per
als majors de 60 anys

Espectacle de circ organitzat durant la presentació

maneres de reorganitzar-se en l’àm
bit familiar i contribuir a ampliar la
xarxa de suport social per disminuir
el sentiment d’aïllament que molts
cops pateixen.
El grup de suport es va presen
tar el passat 23 de febrer al Centre
Cultural Tecla Sala en el decurs de
la presentació, la regidora de Serveis

Socials, Dolors Fernández, va dir que
amb aquest servei les famílies no
hauran d’enfrontar-se en solitari a
l’acollida i comptaran amb l’experièn
cia i el suport d’altres famílies. Per la
seva banda, el psicòleg José Ramón
Ubierto va pronunciar la xerrada Educació i cura dels infants, adreçada als
familiars acollidors. # r .

El nou Comitè de Direcció de l’ICS
ha visitat l’Hospital de Bellvitge
com a acte de presentació de
l’Àrea Metropolitana Sud (que
engloba L’H). La gerent de l’àrea,
Clara Pujol, ha dit que el nou CAP
i Centre d’Urgències de la rambla
de la Marina estarà llest al setem
bre. Pujol també ha dit que el
2007 es posarà la primera pedra
dels CAP del Gornal i la Florida.

Ara, aquesta targeta s’aconse
gueix als 62 anys. El Carnet Rosa
permet als seus titulars fer servir
el transport públic de manera gra
tuïta o bé amb una reducció del
50% de les tarifes, depenent dels
ingressos dels sol·licitants. També
hi tenen dret les persones amb un
33% de disminució. La modifica
ció entrarà en vigor quan l’EMT i
l’Ajuntament signin un conveni.

