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Primavera Jove

Solidaritat. 25 nens i nenes sahrauís arribaran a la ciutat

Solidaritat

Xerrades,
tallers i
cursos sobre
temàtiques
d’interès social

Pilar Massana,
guanya la
Medalla d’Or
del Treball
Social 2013

L’Oficina Jove d’Emancipació ofereix una sèrie de recursos d’orientació i assessorament per al jovent
de la ciutat, l’anomenada Primavera
Jove. Les activitats programades
són diverses. Per exemple, el 2, 23
i 30 de maig té lloc el monogràfic
sobre cicles formatius. El 13, 22 i
27 de maig i el 3 de juny el taller
Buscar feina per l’estiu ens explicarà on i com trobar ocupació durant
les vacances. El 25 d’abril i el 2 de
maig podrem conèixer els primers
passos per ser un jove emprenedor.
El 14 i el 21 de maig és el torn
del taller de Consells pràctics per
a joves. El 27 de maig, el 3, 10 i
17 de juny ens donaran idees d’on
anar aquestes vacances a través
del taller On viatjo aquest estiu?
A més dels monogràfics, l’Oficina
Jove d’Emancipació també ofereix
xerrades i cursos on s’informa els
joves sobre temes relacionats amb
la feina i els estudis.
Les persones interessades a
participar en alguna d’aquestes
propostes es poden inscriure presencialment a l’Oficina d’Emancipació Jove, que es troba ubicada
al carrer del Llobregat, 127-141, al
barri de la Torrassa. També es pot
fer on line a través del web o bé
trucant al 93 448 73 72. Les places són limitades a 20 persones i
la inscripció s’obre 10 dies abans. y

La treballadora social de l’Ajuntament de L’Hospitalet Pilar Massana
ha estat guardonada amb la Medalla
d’Or del Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya, amb la qual es
reconeix una trajectòria de 40 anys
en defensa dels drets socials. Pilar
Massana ha explicat que “aquesta
medalla ha estat un reconeixement
que no esperava per res. Ha estat un
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Més info: www.joventutlh.cat

Nens i nenes sahrauís que van ser acollits per famílies de L’H l’estiu passat

L’H amb el Sàhara busca
famílies acollidores
La crisi ha provocat que l’entitat faci una crida
perquè es necessiten famílies per acollir els
nens sahrauís que visitaran L’H durant l’estiu
L’Associació L’H amb el Sàhara torna a demanar la solidaritat de les
famílies de la ciutat per acollir els
25 nens i nenes que ens visitaran
durant els mesos de juliol i agost.
Segons Mariano Pitarque, president de l’Associació L’Hospitalet
amb el Sàhara, “als campaments
de Tindouf la situació és crítica i la
crisi de casa nostra fa que des de
l’associació ens esforcem al màxim

per arribar a l’objectiu de portar els
25 nens”. Pitarque ha explicat que
“l’acollida és positiva tant per als
nens com per a les famílies de la
ciutat. Ells tenen l’oportunitat de
visitar L’Hospitalet i de veure coses
que mai no han vist. Per a nosaltres
és una gran satisfacció perquè crea
uns vincles d’unió amb les famílies
dels campaments molt forts. Porto
10 anys a l’entitat i mai em deslliga-

ré del Sàhara”. Durant la seva estada, als nens se’ls farà una revisió
mèdica i podran gaudir d’activitats
lúdiques i culturals.
Les famílies interessades a acollir durant aquest estiu nens provinents dels campaments de Tindouf
poden contactar per correu electrònic, als telèfons 629 74 30 80 i
93 448 32 23, o anar al carrer de la
Primavera, número 2. L’objectiu és
acollir aquests nens i sensibilitzar la
població sobre la situació del poble
sahrauí. y
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hospitaletambelsahara@gmail.com

regal de la vida totalment inesperat.
Crec que molta gent s’hi ha sentit
identificada perquè es tracta del
treball social de la base. Està molt
bé que el col·legi posi en relleu la
feina que fem cada dia moltes persones a tot arreu per ajudar la població”. La trajectòria professional
de Massana va començar a l’Hospital de la Vall d’Hebrón. Un any més
tard va arribar a L’H de la mà de la
Parròquia de Can Serra, després
amb Càritas, i tot seguit va optar a
una plaça de treballadora social. y

