20

/

SOCIETAT

8 de maig del 2006

Comença la campanya d’acollida d’infants
sahrauís per part de famílies de L’H
Els nens i nenes procedents dels camps de refugiats passaran dos mesos a la ciutat
L’Associació de Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís de
L’Hospitalet ha iniciat la campanya d’acollida de nens i nenes
dels camps de refugiats de
Tinduf per part de famílies de
la ciutat. Els infants i adolescents passaran a L’Hospitalet
els dos mesos d’estiu.
Des de fa molts anys, l’associació fa una campanya d’acollida per ajudar els nens i nenes d’aquella zona del Sàhara que
viuen en condicions molt dures. Habitualment cada temporada hi ha
una trentena de famílies acollidores. “Enguany necessitem superar
aquesta xifra, perquè després de
les intenses pluges caigudes a la
zona, la majoria d’habitatges van
quedar destruïts i ara els sahrauís
viuen en tendes de campanya al
desert on a l’estiu hi ha 50 graus,
amb escassetat d’aliments i aigua, i
ens agradaria que els nens i les nenes poguessin sortir d’allà, com a
mínim a l’estiu”, ha explicat Dolores
Ruíz, presidenta de l’entitat.
La campanya d’acollida està
oberta fins al 10 de juny. “Els nens
i les nenes acollits, els matins del
mes de juliol van de colònies al poliesportiu de les Planes, i el mes
d’agost conviuen amb la família
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Campanya
de la CAL per
promoure
l’ús del català
als mercats
La delegació local de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) ha iniciat una campanya divulgativa
per aconseguir que el català sigui la llengua d’ús habitual en
els mercats.
Una de les primeres intervencions s’ha efectuat al Mercat
del Centre amb el repartiment de
punts de llibre amb termes en català
que són habituals en aquests locals.
El portaveu de la CAL a L’H, Jesús
Palomar, creu que els mercats són
un punt de trobada que pot contribuir a la normalització del català. La
iniciativa s’adreça a ciutadans nouvinguts i també als autòctons que no
coneixen alguns termes de l’àmbit
del comerç en català.
En el darrer Ple es va aprovar
una moció –presentada per CiU i
ERC– a instàncies de la CAL on es
demanava convertir el català en la
llengua habitual dels mercats municipals. En aquest sentit, demanen
que es facilitin cursos de català i la
retolació i l’etiquetatge en aquest
idioma. # R.
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Dolores Ruíz durant una estada en els camps de refugiats sahrauís

acollidora”, diu Ruíz, que afegeix “és
una obra humanitària que pot resultar una experiència molt enriquidora per a tothom: fills i filles, avis,
pares, mares i sens dubte per als

infants acollits, que de segur no ho
oblidaran mai”. Per rebre més informació sobre l’acolliment de nens
i nenes sahrauís s’ha de trucar als
telèfons 650 037 621 i a 93 448

32 23 o bé per correu electrònic a
nensahrauislh@yahoo.es Totes les
famílies poden ser acollidores, només cal una mica de solidaritat
amb els altres. # MARGA SOLÉ

Més informació sobre la CAL a
www.cal.cat

