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Solidaritat. Enguany s’hi han sumat 14 noves famílies acollidores

15

Breves

L’entitat va néixer quan un grup de
joves van anar de vacances a Hon
dures i quan van veure les necessi
tats que hi havia, sobretot en ense
nyament, van decidir crear una
en
titat de cooperació dins de la
xarxa ACOES (Associació de Col·
laboració i Esforç dedicada a fer
projectes en aquell país). El seu pri
mer projecte ja és una realitat: han
ajudat a construir una escola a Te
gucigalpa per a un miler d’alumnes.
Aquesta cooperació ha estat
possible gràcies a l’ajut de mossèn
Patricio Larrossa, que porta 22 anys
de missioner a Hondures i canalitza
totes les ajudes que s’envien des
de L’Hospitalet i la resta d’Espanya.
“Amb els diners recollits hem pogut
col·laborar amb l’Escola Santa Tere
sa de Jesús a Tegucigalpa. Ara vo
lem fer cases a la ciutat per apropar
l’educació als joves indígenes de
les comunitats rurals”, ha explicat la
presidenta, Sonia Carrasco.
En l’acte central de celebració de
l’aniversari, l’alcaldessa de L’Hospi
talet, Núria Marín, va lliurar una pla
ca commemorativa a Catratxhos per
la seva tasca de voluntariat durant
aquests 10 anys. y

cedida per la Jove

L’associació
Catratxhos
de cooperació
amb Hondures
ja té déu anys

Bona actuació de
la Colla Jove en la
seva tretzena Diada
Els infants sahrauís i les famílies acollidores es van trobar en una tarda de jocs a Can Buxeres

La ciutat rep 29 infants del
Sàhara per passar l’estiu a L’H
L’associació L’Hospitalet amb el Sàhara fa
possible que infants d’aquell país visquin durant
dos mesos a la ciutat amb famílies d’acollida
De final de juny a principi de juliol
han arribat a L’Hospitalet 29 nens i
nenes procedents del camps de re
fugiats sahrauís de Tinduf per pas
sar l’estiu a la ciutat. Aquest és un
projecte de solidaritat que des de

l’any 1994 organitza a la ciutat l’As
sociació L’Hospitalet amb el Sàhara,
amb suport municipal. Enguany hi
han vingut 21 infants que són repe
tidors i 8 que hi arriben per primera
vegada. Durant el mes de juliol els

nens i nenes passen les revisions
mèdiques i van al casal d’estiu. A
l’agost s’estan de vacances amb les
seves famílies d’acollida. “Enguany
les revisions han sortit molt bé i a les
analítiques no ha sortit cap anèmia
ni entre els que vénen per primer
cop”, ha dit el president de l’Asso
ciació L’Hospitalet amb el Sàhara,
Mariano Pitarque, que destaca que,
“malgrat la crisi, s’han aconseguit
14 noves famílies d’acollida”. y

A la Diada hi van participar, a més
de la Jove de L’H, els castellers
de Castelldefels i els de Santa
Coloma. La colla de la ciutat va
carregar i descarregar un tres de
sis; un quatre de sis, i un pilar de
quatre. “Estem molt contents” ha
dit la presidenta, Reme Aragó. y

La Casa Galega de
L’H celebra la Fiesta de
San Iago en Bellvitge
Participaron grupos regionales de
Galicia, Extremadura y Andalu
cía, y la Casa Galega de L’H, que
ofrecieron a los asistentes una
muestra de su folclore. Uno de
los alicientes de la fiesta fue la
Feira do Pulpo i la actuación de la
banda de gaitas de L’Hospitalet. y

