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L’expedició forma part d’un comboi de Metges Solidaris destinat als refugiats d’Albània

Surt de L’H el primer camió amb
deu tones d’ajuda pels kosovars
PILAR GONZALO

Voluntaris de
la Guàrdia
Urbana

VALENTIN VIÑAS

Els ciutadans han respost com era
d’esperar a la campanya L’Hospitalet per Kosovo, organitzada pel
Consell Municipal de Cooperació.
El passat dia 3 va sortir de L’Hospitalet el primer camió amb 10 tones d’aliments i medicaments per
incorporar-se al comboi d’ajuda
humanitària de l’ONG Metges Solidaris, amb destinació als camps
de refugiats d’Albània. Amb el
comboi viatgen quatre voluntaris
de la Guàrdia Urbana que faran
tasques de suport en el repartiment de l’ajuda. És previst que a
finals del mes de maig surti un altre comboi amb més material.
Les persones que vulguin collaborar en aquesta campanya amb
productes poden portar-los a les
regidories de districte i a Ràdio
L’Hospitalet: oli de gira-sols, llet en
pols, llet infantil en pols, cacau en
pols, farinetes de cereals, llegums,
fruites seques, sucs de fruita, carn
de bou enllaunada, sabó, bolquers
i compreses. L’Ajuntament ha habilitat l’antic col·legi Joaquim Costa, al carrer Molí, com a magatzem
central. Els que prefereixin fer les
seves aportacions en metàl·lic, el
compte corrent obert a “la Caixa”
és el 2100-3027-86-2200318703.
En el moment de tancar aquesta
edició ja s’havien recollit dos milions i mig de pessetes (milió i mig
aportats per l’Ajuntament).

L’APUNT

Aquest camió es va omplir amb l’ajuda humanitària aportada pels hospitalencs

El vehicle
va sortir de
la ciutat el
passat dia 3

La regidora de Cooperació i
Solidaritat, Maria Lluïsa Ferré, s’ha
mostrat satisfeta amb la resposta
ciutadana, “els hospitalencs han
tingut una resposta magnífica a la
campanya L’Hospitalet per Kosovo” i afegeix: “la ciutat té un gran
concepte de la solidaritat”.
Respecte al tipus d’ajuda que
és preferible donar, la regidora

considera molt més efectives les
aportacions econòmiques, ja que
el transport del material s’encareix
molt. “Amb diners –diu Ferré– les
ONG desplaçades a la zona poden comprar a l’engròs els productes segons les necessitats de cada moment i, a més, s’ajuda a les
economies d’Albània i Macedònia,
les més depauperades d’Europa”.

Una ambulància
enviada per la UGT
arribarà a Cuba

Una taula rodona
tracta del conflicte
dels Balcans

■ La Unió Comarcal de la UGT
ha signat un conveni amb l’empresa sanitària Seram per portar a terme programes de solidaritat i cooperació amb països del Tercer
Món i enviar material sanitari així
com ambulàncies. La UGT enviarà tres ambulàncies, una de les
quals ja està destinada a un hospital de L’Havana, Cuba, mentre
que les altres dues anirien a països encara per determinar.

■ Els alumnes d’ESO i de batxillerat del Centre d’Estudis Joan
XXIII estan recollint diners i aliments destinats als refugiats kosovars, seguint les indicacions que
en aquest sentit han donat la Creu
Roja i l’Ajuntament. A més, es va
analitzar el conflicte dels Balcans
en una taula rodona titulada Kosovo, mirant una guerra, veient
uns refugiats, què pensem?, celebrada el passat dia 5.

■ Els alumnes de l’institut Torras i Bages han obert una campanya de recollida de diaris i revistes velles per tal d’ajudar els damnificats pel terratrèmol de Colòmbia. La intenció és recollir 50 tones de paper, quantitat que equival a 250.000 pessetes. Per això
necessiten la col·laboració de tothom. Els interessats poden fer arribar el paper a l’institut ubicat a l’avinguda Can Serra, 101.

Els treballadors de
l’Ajuntament, amb
el comerç just

VALENTIN VIÑAS

El Torras i Bages
recull paper per
ajudar a Colòmbia

L’Hospitalet balla per la pau al món en
el Dia Internacional de la Dansa
■ Escoles de ball, entitats culturals, gimnasos i centres que inclouen
en les seves activitats la dansa i el ball van commemorar el Dia Internacional de la Dansa, el 29 d’abril, amb una gran classe de ball impartida
pels professors dels centres participants. Convocats per l’Asociación
Cultural Andaluza, es volia col·laborar amb la campanya L’Hospitalet
per Kosovo recollint material i diners.

■ Les màquines expenedores
de begudes instal·lades a les dependències de l’Ajuntament ofereixen, des del dia 30, el ‘cafè solidari’, comercialitzat a través del comerç just. La idea sorgeix d’un
acord entre la Regidoria de Cooperació, el Comitè d’Empresa, l’Associació Treballadors Públics Solidaris i l’entitat Cooperacció. El cafè procedeix del Perú i és cultivat
sense agroquímics i torrat natural.

En aquest comboi amb
destinació als camps de refugiats d’Albània viatgen en
comissió de serveis quatre
voluntaris de la Guàrdia Urbana, seleccionats entre un
total de quaranta-set candidats. La seva missió serà
la redistribució dels aliments des dels magatzems
centrals i repartir-los entre
els refugiats que es troben
als camps albanesos. També faran diverses tasques
d’assistència sanitària en
col·laboració amb Metges
Solidaris. Aquest contingent serà rellevat d’aquí a
un mes per un altre equip.
Joan Carles Molina i
Josep Lorente són dos dels
voluntaris que han sortit
amb el comboi, els dos diuen que han decidit anar a
Albània perquè volen ajudar la gent que ho necessita. També són conscients
que es trobaran amb situacions molt difícils.

Programa especial
de l’emissora
municipal el dia 20
■ Ràdio L’Hospitalet dedicarà
la programació del pròxim dia 20
a sensibilitzar els ciutadans sobre
el conflicte de Kosovo. Des dels
diferents programes es faran crides a la població perquè posi diners en el compte corrent obert pel
Consell Municipal de Cooperació
i es faran diverses entrevistes en
les quals s’analitzarà la situació
que es viu a Kosovo i les causes
que han provocat el conflicte.

Un grup de joves
viatjarà a Managua
a través del JISH
■ El JISH prepara un viatge a
Managua per col·laborar en programes de cooperació que s’han
impulsat des de L’Hospitalet en els
darrers anys. Amb el viatge, que
es farà el mes d’agost, es vol reforçar l’agermanament entre les
dues ciutats. Les inscripcions, per
a joves de 18 a 35 anys, es poden
fer fins al 15 de juny trucant al telèfon 93 421 93 10 o per correu
electrònic: jish@tinet.fut.es.

