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Acció social. Es necessiten persones per acollir temporalment, en entorns familiars, infants tutelats

Famílies amigues per fer abraçades
L’H se suma a la crida
per cercar famílies que
vulguin acollir per un
temps menors tutelats
per la Generalitat

Hi ha diferents
opcions d’acollida,
fins i tot caps de
setmana o vacances

Coincidint amb la Setmana
de l’Acolliment Familiar a Ca·
talunya, L’H ha participat en la
campanya per donar a conèixer
aquest tipus de protecció tem·
poral a infants. A Catalunya ara
per ara hi ha 700 famílies volun·
tàries que acullen menors. Són
infants i joves de 0 a 18 anys
que, per circumstàncies, viuen
sota l’empara de l’administració.
“Les famílies aporten un entorn
afectiu i un acompanyament en
el creixement de l’infant que una
institució no els pot donar”, ex·
plica Paco Centeno, responsa·
ble del Programa municipal per
a la infància i l’adolescència.
Les persones interessades

programa d’acolliment, explica
que hi ha diferents maneres de
col·laborar. “Segons la disponi·
bilitat de les famílies acollidores
es pot optar també per fer-se
càrrec d’un menor durant els
caps de setmana o les vacan·
ces”, diu.
Benet Gordaliza és pare
d’acollida. Ara té cura d’un nen
de 6 anys i anteriorment va aco·
llir un altre dels 12 als 20 anys.
“El meu consell és que el centre
d’atenció és el nen, no pas tu.
El nen té una trajectòria vital i
tu puges al seu tren per fer una
part del viatge i acompanyar-lo.
El vincle que s’hi crea serà per
sempre”, diu. y

Taula informativa davant l’Hospital de Bellvitge el passat 7 de juny sobre l’acolliment familiar

han de gaudir d’una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps i oferir un entorn fa·
miliar socialitzador per a l’infant
acollit. A més, hauran de col·

laborar amb els professionals
que els acompanyen.
Per informar-se, cal d’adreçar-se a l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció o bé a

Integració. La iniciativa de Sumem aplega unes 200 persones

alguna institució col·laboradora
d’integració familiar. A L’H la
cooperativa de serveis soci·
als Drecera n’és una. Vicenta
Quiñonero, coordinadora del

Lírica. Serà el 7 de juliol al Barradas

Concert solidari organitzat
per l’Associació Alpi

La marxa va discórrer des de la rambla de Just Oliveras fins a la plaça de l’Ajuntament

Quarta marxa per l’accessibilitat
Reivindicar una accessibilitat
universal a la ciutat ha estat el
lema de la 4a Marxa Solidària
que organitza l’entitat Sumem.
Unes 200 persones han
anat des de la rambla Just
Oliveras fins a la plaça de

l’Ajuntament, on s’ha llegit un
manifest que ha posat èmfasi
en la necessitat de tenir parcs
infantils inclusius a la ciutat i
de retirar les bicicletes com·
partides.
El president de Sumem, Ar·

turo Portela, ha insistit que tot·
hom pot viure en algun moment
de la vida una situació que
dificulti la seva mobilitat i per
això cal conscienciar sobre la
necessitat de concebre una
ciutat per a tothom. y

Recaptar fons per contribuir a
les diferents línies d’acció so·
cial que impulsa l’Associació
Alpi és l’objectiu del concert lí·
ric previst el pròxim 7 de juliol a
l’Auditori Barradas.
L’entitat, que treballa per a la
promoció personal i la integra·
ció de persones amb discapa·
citat intel·lectual i presta acom·
panyament a les famílies, ha
posat a la venda les entrades
al preu de 5 euros. Es poden
adquirir de dilluns a dijous de 9
a 17h a les seves instal·lacions
a l’avinguda de Can Serra, 60.
Seran amics i exalumnes de
la soprano i professora de cant
M. Àngels Miró, mare d’un usu·

ari del centre ocupacional de
l’entitat, els que faran un repàs
de grans temes de la lírica.
Alpi es va crear fa 50 anys
per generar oportunitats edu·
catives i laborals a persones
amb discapacitat intel·lectual.
Avui gestionen un centre ocu·
pacional amb 73 persones
ateses, un centre especial de
treball amb 40 persones con·
tractades i dues residències on
viuen 24 nois i noies.
Gràcies al concert pensen
pal·liar la situació econòmica
que, segons diuen, travessen
arran de l’augment de l’SMI i la
congelació de les subvencions
de les administracions. y

