16

/

societat

23 de juliol del 2007

Infants sahrauís conviuen
amb famílies solidàries de L’H
El parc de Can Buxeres acull la festa central dels 730 nens i nenes sahrauís acollits a Catalunya
Durant aquest mes de
juliol participen en un
programa d’activitats
al Poliesportiu Fum
d’Estampa i passaran el
mes d’agost al lloc de
vacances de les famílies
acollidores
Com ja és habitual durant els
mesos d’estiu, 730 nens i ne
nes sahrauís procedents dels
campaments de refugiat de
Tinduf arriben a Catalunya per
participar en les colònies d’es
tiu que organitzen 18 entitats
catalanes i la delegació del
Front Polisari a Catalunya.
D’aquest grup d’infants, 25
nens i nenes d’entre 6 i 13 anys
conviuen amb famílies acollido
res de L’Hospitalet lluny de les
altes temperatures i les condicions
precàries de la seva regió.
Enguany l’Associació de Famílies
Acollidores celebra els seus 20 anys
de solidaritat amb el poble sahrauí.
Per aquest motiu, la tradicional recep
ció que l’alcalde Celestino Corbacho
fa al Palauet de Can Buxeres s’ha
emplaçat enguany al Saló de Plens
per donar a l’acte un caràcter de so
lemnitat i formalitat.
Els nens assisteixen a l’acte amb

L’Associació de Famílies
Acollidores de Nens i
Nenes Sahrauís celebra
enguany els seus 20 anys
de solidaritat amb el poble
del Sàhara amb diferents
activitats

ments de refugiats de la regió. José
Ortega també és membre de l’as
sociació i pare acollidor. Juntament
amb el seu fill expressa que “acollir
un infant sahrauí i aconseguir el seu
somriure és una experiència molt
enriquidora” i afirma que “la solida
ritat és l’exercici més saludable per
als nostres cors”. Els infants que van
arribar els passats 26 i 27 de juliol
ja s’han fet les proves mèdiques i
romandran a la ciutat fins al proper
27 d’agost.
gabriel cazado
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de patates, banyar-me a la piscina i
jugar amb els amics és el que més
m’agrada”, diu.
Andrés Serrano fa 8 anys que
participa activament de forma soli
dària en aquest projecte com a pare

acollidor. Manifesta que “el nostre
país està en deute amb aquest ter
ritori, que sobreviu en un conflicte
que dura més de 30 anys”, i explica
que a part d’acollir un nen durant
dos mesos, visita sovint els campa

El parc de Can Buxeres ha acollit
enguany la festa central dels 730
nois i noies sahrauís acollits arreu
de Catalunya. La trobada, organitza
da per l’Associació de Famílies Solidàries amb el Poble Sahrauí ha comptat amb la rebuda del tinent d’alcal
de de Mobilitat i Cooperació, José
Conde. # vanessa teixidor

els homes normalment en el tronc,
el cap o el coll, i en les dones a les
extremitats inferiors i el tronc.
La doctora Peris afirma que pren
dre el sol no és perjudicial sinó que
s’ha de fer amb cura per rebre els

seus beneficis. El fet de no tenir ca
lor o que estigui núvol no evita que
es produeixin cremades, i l’aplicació
de productes fotoprotectors tampoc
no és una mesura del tot segura.
També cal tenir compte amb les ses

sions de rajos UVA, per l’emissió de
radiacions ultraviolades, i a la platja,
on l’aigua i la sorra augmenten la
intensitat solar. “El sol provoca en
velliment de la pell i arrugues pre
matures”, sentencia Peris. # m . solé

Corbacho, Dolores Ruiz, presidenta de l’entitat organitzadora, amb els nens acollits

curiositat com la que es desprèn de
la mirada intensa i innocent d’en
Patah, un dels nens sahrauís que ja
fa 4 anys que conviu amb la matei
xa família de L’Hospitalet. Observa
inquiet tot el seu voltant: “La truita

‘Protegim-nos del sol’,
campanya de prevenció
del càncer de pell
L’ICO (Institut Català d’Oncolo
gia) ha iniciat una campanya per
prevenir el càncer de pell a l’es
tiu provocat per les exposicions
massa perllongades al sol. La
campanya es diu Protegim-nos
del sol i se n’han editat 7.600
pòsters. També s’han difós 600.000
tríptics amb la frase Mesures de
protecció solar per a infants i joves.
Pòsters i tríptics s’han distribuït a
centres d’atenció primària, consul
tes de pediatria, farmàcies, centres
educatius, entitats de lluita contra
el càncer, casals d’estiu i centres
esportius.
Segons l’ICO, s’ha demostrat que
l’exposició excessiva al sol és el fac
tor de risc més important del càncer
de pell. “Més del 80% dels casos
de càncer de pell es podrien preve
nir evitant una exposició excessiva
al sol i les cremades cutànies, espe
cialment durant la infantesa i l’ado
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lescència”, ha manifestat la doctora
Mercè Peris, directora de Programes comunitaris i de prevenció del
càncer.
El melanoma és el més agressiu
i està associat a cremades solars. És
poc freqüent però amb una mor
talitat elevada. “Se’n diagnostiquen
uns 740 casos cada any i representa
l’1,2% de tots els tumors en els homes i l’1,6% en les dones. Des de fa
anys s’observa un increment continuat anual en la incidència de l’or
dre del 5% en els homes i del 4%
en les dones”, diu Peris.
La major part de càncers de pell
es presenten en edats avançades,
sobretot en persones que han patit
cremades solars i amb exposicions
intenses al llarg de la seva vida.
L’edat mitjana del diagnòstic és de
61 anys en el homes i de 58 anys
en les dones. El melanoma pot apa
rèixer en qualsevol lloc de la pell. En

imatge cedida per l’ICO
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