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La Casa dels Xuklis necessita
finançament per acabar el projecte
Es construeix una residència per a famílies d’infants tractats de càncer a Barcelona
Coincidint amb el Dia Internacional per la Lluita contra el
Càncer Infantil, una seixantena
de representants d’entitats de
L’Hospitalet, acompanyats per
l’alcaldessa, Núria Marín i de
por taveus dels grups municipals
i regidors han visitat les obres
de la Casa dels Xuklis, un edifici que
acollirà les famílies que s’hagin de
traslladar a Barcelona perquè un fill
rebi un tractament per càncer.
La Casa dels Xuklis és una iniciativa pionera a tot Europa impulsada
per l’Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya
(AFANOC), i que, un cop finalitzada,
acollirà fins a vint-i-cinc famílies d’infants amb diagnòstic de càncer que
tinguin necessitat de desplaçar-se als
hospitals de referència per seguir el
tractament mèdic.
Aquesta casa es farà càrrec de
l’estada, les necessitats i els serveis
dels infants i de les famílies de forma
gratuïta. El projecte ha estat finançat,
fins ara, mitjançant aportacions econòmiques d’institucions, empreses i
ciutadania. El cost total és de 3 milions d’euros aproximadament i, a
hores d’ara, només hi ha recursos per
seguir construint fins al mes de maig.

Es per això que l’alcaldessa, Núria
Marín, ha remarcat la importància
que els agents socials s’impliquin en
aquest projecte i que “facin propostes per aconseguir més col·laboració
dels ciutadans de L’Hospitalet”.
En aquest sentit, Emili Salas, president del Grup Sardanista Tot Bellvitge, proposa que durant les Festes
de Primavera els assistents als actes
que s’organitzin aportin un euro per
a aquesta iniciativa.
La primera aportació ha arribat
de la Federación de Entidades Andaluzas, que van recaptar 1.400 euros
durant la misa rociera celebrada amb
motiu del Dia d’Andalusia.
El president d’AFANOC, Pep Pla,
ha explicat que l’entitat la integren
pares i mares que tenen un fill amb
càncer. “Estem treballant des de fa
vint anys en aquest projecte. Per a
nosaltres és un somni haver aconseguit arribar aquí i ara estem en
un punt que necessitem l’ajuda de
la societat civil i per això sou aquí,
per si podeu ajudar-nos”, va dir Pla,
emocionat, als representants de les
entitats. # MARGA SOLÉ
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Núria Marín i Pep Pla a la casa dels Xuklis

Més informació sobre AFANOC :
www.afanoc.org

Òmnium Cultural de
L’Hospitalet ha renovat
la Junta Directiva
La nova Junta, encapçalada per
Meritxell Escuder, ha presentat
el pla de treball de l’entitat per
a 2010, que pretén dinamitzar
la vida associativa a la ciutat i
promoure la normalització de la
llengua, la cultura i la identitat
nacionals de Catalunya. Òmnium
Cultural té 200 socis a L’H.

Jornades de Formació
Professional, el món
laboral i la universitat
L’institut Provençana ha organitzat aquestes jornades que se
celebraran del 22 al 25 de març.
Hi participaran especialistes de
l’Àrea de Promoció Econòmica,
estudiants universitaris, exalumnes, representants dels sindicats
i del món empresarial, entre
altres.

Acte simbòlic de neteja
per reivindicar una
zona verda a Cal Trabal
L’AV de Bellvitge i la Plataforma
Salvem Cal Trabal van fer el 27
de febrer una neteja simbòlica
de residus a Cal Trabal per reclamar que esdevingui un parc.
L’Ajuntament, per la seva banda,
afirma que la neteja de la zona
depèn de la Generalitat i que el
seu futur no està decidit.

