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15 de març del 2010

Alícia Gámez, la cooperant de L’H
segrestada, ja ha tornat a casa
L’alcaldessa, Núria Marín, i el president de la Generalitat la van rebre a l’aeroport
“Estic molt contenta d’estar ja
de tornada a casa, però la meva felicitat sols serà completa
quan tornin també l’Albert i el
Roque. Vull dir-vos que tots dos
es troben bé i que hem estat
ben trac tats i amb respec te
dins de les limitacions pròpies i
molt dures del desert”. Aquestes van ser les primeres paraules
de l’hospitalenca Alícia Gámez en
ar ribar a l’Aeroport del Prat el 10
de març, a les poques hores de ser
alliberada després de 101 dies de
segrest.
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La cooperant va ser rebuda pel
president de la Generalitat, José Mon tilla; l’alcaldessa de L’Hospitalet, Nú ria Marín, i l’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu. L’alcaldessa va rebre l’Alí cia amb una forta abraçada i va expli car, als més d’un centenar de periodistes presents, que havia vist l’Alícia
“molt bé, molt sencera, molt feliç de
ser aquí i preocupada, com és lò gic, com estem tots nosaltres també, pels seus companys, però amb

El Servei de Suport a les Comunitats que presta l’Ajuntament
per ajudar veïns amb problemes de convivència i d’organització interna ha atès més de
200 casos des que es va posar
en marxa l’any 2007. Al llarg
del 2009 ha realitzat 131 actuacions per donar suport a una
població de 7.200 persones.
Dels casos atesos durant l’any
passat, 75 actuacions estaven relacionades amb la gestió interna de la
comunitat per manca de participació,
impagaments o absència de junta
de propietaris. En altres 22, el servei
va actuar per garantir la convivència
a causa de sorolls, incivisme o fal ta d’entesa entre els veïns, per exemple. En altres 34 casos, però, la
intervenció dels mediadors va ser
provocada pels dos problemes: gestió de la comunitat i convivència. En
el 81% dels casos tractats durant el
2009 es van assolir els objectius. En
la resta s’hi segueix treballant.
El Servei de Suport a les Comu nitats es pot sol·licitar trucant al te lèfon 93 402 60 43. Està obert a
qualsevol veí que sol·liciti la seva
inter venció davant un problema
que afecti tota la comunitat. Els me diadors mantenen una primera entrevista amb la persona que ha sollicitat el servei i després s’adrecen a
la resta dels veïns per fer un diagnòstic de la situació i plantejar propostes de millora per a la comuni tat, com per exemple, elaborar i
aprovar unes normes de convivència.
# REDACCIÓ
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GABRIEL CAZADO

“La meva felicitat sols
serà completa quan
tornin també l’Albert i
el Roque. Vull dir-vos
que tots dos es troben
bé i que hem estat
tractats amb respecte”

El Servei de
Suport a les
Comunitats
ha atès més
de 200 casos

L’alcaldessa, Núria Marín, va rebre amb una forta abraçada l’Alícia Gámez, a l’aeroport

ànims i ganes de celebrar la retrobada amb ells”.
L’Alícia Gámez va arribar acompanyada del seu germà i de la secretària d’Estat de Cooperació Interna cional, Soraya Rodríguez.
Els cooperants, Alícia Gámez,
Roque Pasqual i Albert Vilalta van

ser segrestats el 29 de novembre
passat quan el cotxe en el qual viatjaven per la principal carretera de
Mauritània va ser interceptat per un
grup d’Al-Qaida. Tots tres formaven
part de la caravana Barcelona Acció
Solidària que reparteix ajut humanitari a l’Àfrica occidental.

Per la seva banda, l’Ajuntament
de L’Hospitalet ha fet pública una
declaració institucional, amb el suport de tots els grups polítics (PSC,
PP, CiU i IC-EUiA) que recull la satisfacció per l’alliberament alhora que
exigeix la dels dos cooperants que
continuen segrestats.# MARGA SOLÉ

