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A l’estiu, les entitats de cooperació de la ciutat intensifiquen les seves campanyes

L’H acull de nou nens saharians
PILAR GONZALO

Sarajevo, primer destí
de les cartes del JISH
Els joves de la ciutat que desitgin mantenir
correspondència amb altres de diferents localitats bosnianes poden fer-ho gràcies a la
campanya de solidaritat engegada pels Joves
per la Igualtat i la Solidaritat de L’Hospitalet. El
primer destí, al qual ja s’ha adreçat un primer
paquet de 80 cartes, ha estat el barri de Dobrinja a Sarajevo, un dels més afectats per la
guerra. L’objectiu és aconseguir enviar més de
300 missives a finals de l’estiu, també a les
ciutats de Tuzla i de Mostar. La campanya es
duu a terme amb la col·laboració de l’ONG internacional Dia que promou la solidaritat entre els països de tot l’arc mediterrani. Per a
més informació: 261 24 81.

La Chichigua amb els
infants de San Ramón

LUIS SÁNCHEZ

Cada any l’Ajuntament organitza una recepció oficial als nens i nenes saharians
Castro, i afirma que “el fet de què
vinguin aquests nens obre els ulls
a molta gent, que nosaltres els coneguem i que ells ens coneguin”.
Castro afegeix que “el Consell està
satisfet d’organitzar aquestes estades, però cal ressaltar el paper
que juguen les famílies acollidores,
sense elles les colònies no es podrien portar a terme”.

Durant
prop d’un mes
participaran
en activitats
amb infants
de la ciutat

Més de 500 nens i nenes
saharians a Catalunya
Aquests nens formen part del
grup de més de 500 infants saharians que han arribat aquest estiu
a Catalunya i que han estat distribuïts a 55 municipis. Tots ells es
tornaran a trobar el 21 de juliol a la
festa que tindrà lloc a Santa Coloma, al complex esportiu Torribera.

i nenes, aquesta iniciativa ha de
servir per conscienciar els ciutadans sobre la greu situació del poble saharià”. En aquest mateix sentit s’expressa el president del Consell de la Joventut i l’Esplai, Pep

Els nens de
San Ramón
rebran el material escolar
recollit a L’H

Més de 25.000 llaunes per
a Bòsnia en tres mesos
ECOS L’Hospitalet ha aconseguit
en els tres primers mesos de campanya recollir més de 25.000 llaunes d’alumini que un cop reciclades tindran com a objectiu finançar
algun projecte de solidaritat a Bòsnia. Per ara, l’entitat ha distribuït
per la ciutat més de 30 contenidors
i esperen incrementar el nombre
després de l’estiu amb la col·laboració d’esplais, escoles i instituts.
La campanya Dóna la llauna
per Bòsnia es va obrir coincidint
amb la celebració de l’agermanament entre L’Hospitalet i Tuzla, el
passat 30 de març. Des de llavors,
les llaunes recollides s’han anat
emmagatzemant en una empresa

dedicada al reciclatge de ferralla.
Els diners que s’obtinguin de la venda de l’alumini es destinaran a dur
a terme alguna acció de solidaritat
a Tuzla, encara per determinar.
Conjugar medi ambient i solidaritat en una mateixa campanya
ha estat el resultat de sumar “imaginació i ganes”, segons el president d’ECOS, Enric de Luca. ˝No
pretenem incitar al consum sinó
conscienciar sobre el problema
dels residus i la necessitat de reciclar-los i a la vegada ser solidaris˝,
apunta Albert Barbany, membre de
l’entitat. Altres municipis i col·lectius de Catalunya ja han mostrat
el seu interès per aquesta iniciativa eco-solidària, com la defineixen
els seus organitzadors.

juliol i per quart any consecutiu recullen material escolar destinat als nens de pre-escolar.
Enguany la campanya es fa conjuntament amb
una altra entitat solidària de la ciutat, Defensem Cuba, que impartirà un taller de pintura a
la zona d’Holguín, a Cuba. Els ciutadans que
volguin col·laborar es poden adreçar a les Associacions de Veïns de Pubilla Casas, Sant
Josep i Collblanc-La Torrassa i a la Parròquia
de la Mare de Déu de la Llum. El 1995 es van
recollir més de 200 quilograms de material.

Akwaba construeix un
alberg a Costa d’Ivori
La Fundació Akwaba construirà a Bouaké,
Costa d’Ivori, un alberg i tres tallers ocupacionals per a la reinserció social dels presoners.
El terreny, de més de 1.000 m2, l’ha cedit l’Ajuntament d’aquesta localitat africana. A l’alberg hi podran fer estades els presoners alliberats del camp penal i de la presó civil de
Bouaké amb problemes de reinserció laboral,
social i familiar. A més, podran rebre una formació ocupacional en els tres tallers amb els
que comptarà el projecte. D’altra banda, Akwaba i el CJEH han iniciat els contactes amb
altres entitats de la ciutat per engegar la campanya 0,7% L’Hospitalet també. L’objectiu és
que l’Ajuntament destini el 0,7% del pressupost del 97 per a projectes de cooperació.

IMACNA

ROSA SALGUERO

La localitat nicaragüenca de San Ramón torna
a ser l’objectiu de la campanya solidària del
grup La Chichigua. Durant el mesos de juny i
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Com cada mes de juliol i per quart
any consecutiu, han
arribat a L’Hospitalet
els 15 nens i nenes
saharians que passaran gairebé un mes
de vacances a la nostra ciutat. Durant la seva estada viuran a casa
de famílies acollidores i participaran en diverses activitats organitzades pel Consell de la Joventut i
l’Esplai de la ciutat (CJEH), en
col·laboració amb l’Ajuntament. Els
infants, entre 8 i 12 anys, provenen dels campaments de refugiats
de Tinduf, a Algèria. Sis dels nens
ja han estat en altres ocasions a
L’Hospitalet i tornen perquè necessiten assistència sanitària.
Durant el temps que estiguin a
L’Hospitalet, participaran en nombroses activitats amb infants de la
seva mateixa edat de la ciutat. Sota el nom de Conèixer Catalunya, i
organitzat pel Club Infantil i Juvenil
de Bellvitge, s’acostaran a la realitat cultural catalana i a la vegada
explicaran als seus amics hospitalencs la forma de vida als campaments de refugiats. Una de les finalitats d’aquests intercanvis es
viure la quotidianitat, és a dir, que
els nens saharians vegin com es
viu en un país en pau, ja que la majoria d’ells han nascut a un campament de refugiats.
Dins dels actes organitzats, l’Ajuntament va oferir una recepció
als 15 nens i a les famílies acollidores el passat dia 11 al Palauet
de Can Boixeres. D’altra banda, el
proper dia 26 es farà una gran festa al parc de Les Planes oberta a
tots els que volguin conèixer la realitat del poble saharià. Precisament, la tinent d’alcalde de Cooperació i Solidaritat, Maria Lluïsa
Ferré, afirma que “després de complir l’objectiu principal de la campanya, que n’és beneficiar els nens

ALTRES PROJECTES

Aquests contenidors es troben per tota la ciutat

