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Quinze poblacions de Girona I l'Alt
Maresme acolliran 80 nens sahrauís
L'Alt Empordàrebràun grup d'adolescents que mai no han sortit dels camps de refugiats
NÚRIA ASTORCH / Girona
• Arbúcies, Blanes, Bordils, Caldes
de Malavella, Celrà, Girona, Palafrugell, Palamós, Quart, Salt, Sant
Hilari, Serinyà, Torroella, Figueres

i Malgrat de Mar (Alt Maresme)
rebran aquest estiu 80 nens d'entre
7 i 12 anys sahrauís que participaran
en les colònies d'estiu organitzades
per l'Associació Catalana d'Amics

del Poble Sahram'. A l'Alt Empordà,
diverses poblacions participaran en
un projecte pioner a Catalunya, que
consisteix a acollir adolescents sahrauís d'entre 13 i 17 anys.

Uns 800 infants procedents dels camps de refugiats de Tinduf (al sud
d'Algèria) participaran a
les colònies que s'organitzen en uns 1.000 municipis
de Catalunya els mesos de
juliol i agost. Els nens conviuran amb famílies acollidores, participaran en
els casals d'estiu municipals que s'organitzen a
cada població i tindran l'oportunitat de fer-se una revisió mèdica completa. A
cada municipi es fan reunions informatives per a
les famílies interessades a
participar en aquest projecte. Avui, se'n farà una
a Palafrugell; el dia 15 n'hi
haurà una altra a Torroella
i el dia 18, a Girona.

• Figueras. El Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (GES) ha manifestat, per mitjà
d'un escrit enviat al president del Consell Comarcal
de l'Alt Empordà, que d'estudis sobre els immigrants n'hi ha molts i que és hora que es comencin
a posar en pràctica algimes propostes «amb volimtat i recursos suficients». «Determinats col·lectius
—els immigrants— són objecte d'anàlisi permanent. Això, si no va acompanyat de polítiques concretes pot constituir una discriminació», diu el GES
en l'escrit. El Consell de l'Alt Empordà va demanar
al GES que atengués una professional que realitza
un treball sobre la implementació del Pla Interdepartamental d'Immigració i el GES va respondre
al Consell amb aquest escrit. El GES no ha rebut
cap més comunicació del Consell Comarcal. / N.A.

Diumenge es farà a Sils la consulta
per l'abolició del deute extern
• Sils. La consulta social per l'abolició del deute extern que a Sils no es va poder fer el 12 de març
«per manca de facilitats de l'Ajuntament, que es
va atenir estrictament a les indicacions del jutjat
de Santa Coloma», segons han indicat els organitzadors, se celebrarà diumenge. Fira de Sant Ponç.
Avui, a les 9 del vespre, Ignasi Lacuesta farà una
xerrada sobre el deute a l'Ajuntament de Sils. / N.A.

Convoquen un minut de vergonya pels
refugiats del Sàhara Occidental

Un projecte nou

Deu nois i noies d'entre
13 i 17 anys, que mai no
han sortit dels camps de
refugiats seran acollits per
diverses poblacions de
l'Alt Empordà en un projecte pioner a Catalunya.
Montse Bru, de l'ACAPS
Alt Empordà, ha explicat
que aquests deu adolescents estaran igualment
acollits per famíUes, però
seguiran un programa
d'activitats diferent al dels
seus companys.
Per als primers quinze
dies, el grup d'esplai Xibalba de Figueres ha or-

El GES demana que s'actuï en lloc de
fer més estudis sobre els immigrants

La ministra de Cultura de la República Àrab Sahrauí Democràtica, en la presentació de les colònies
a l'A|untamenl de Figueres. Al matí, la ministra va visitar l'Ajuntament de Girona. / J.P.

ganitzat unes convivències
que es desenvoluparan a
Albanyà i a Roses. I per
a la resta de dies s'han
muntat un seguit de tallers
on els joves podran fer
pràctiques d'electricitat,
p r i m e r s auxilis, e t c .
Aquest projecte es va presentar ahir a l'Ajuntament
de Figueres.

Agermanats amb una «daina»
J.P.

• Figueres s'agermanarà amb unadaira del Sàhara,
concretament la d'Ain el Beida situada en els
campaments de refugiats de Tinduf, com un pas
més del pont d'ajuda cívica i institucional que
s'ha establert entre la ciutat fíguerenca i el poble
sahrauí. Ahir va ser a Figueres la ministra de
Cultura i Esports de la RepúbUca Àrab Sahrauí
Democràtica.

• Girona. La Plataforma Catalunya amb el Sàhara
ha convocat per als dies 16 i 30, a les 8 del vespre,
una concentració davant de l'Ajuntament de Girona per expressar la vergonya per la situació en
què es troben els refugiats del Sàhara Occidental.
Els assistents a l'acte es taparan els ulls amb les
mans. A més, el dia 18, a la Facultat de Dret, es
presentarà el llibre La cuestión del Sàhara Occidental ante la ONUi se celebrarà una taula rodona. / N.A.

Comencen a la UdG les |ornades
sobre les atàxies hereditàries
• Girona. Avui, a 2/4 de 4 de la tarda, el delegat de
Benestar Social, Josep M. Solé, inaugurarà les jornades sobre Genètica a les malalties neurodegeneratives: atàxies hereditàries organitzades per Mifas,
Pro-UDGi (Grup de Discapacitats de la Universitat
de Girona-UdG) i l'Associació Catalana d'Atàxies
Hereditàries. Les jornades, que continuen demà,
es fan a l'edifici Mercadal de la UdG. / NA.

Us entitats que treballen en l'àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines. CeDRe, c/ Sta. Eugènia, 17,17005 Girona. Tf: 972.21.99.16 Fax: 972.22.06.79. Correu electiAnic: solidaries@gm.es

COLÒNIES
PER A NENS
I NENES SAHRAUÍS
A GIRONA
> Voleu acollir un nen o una nena
sahrauí aquest estiu a casa vostra?
< Voleu participar en un prolede úe
solidaritat?
Voleu conèixer una altra realitat de
la mà d'un iniant?
REUNIÓ INFORMATIVA
Dijous, 18 de maig a 2/4 de 8 h del vespre, al Centre
Cultural L'Estació
C. Sta. Eugènia de Ter, 17 • GIRONA
Tel. 972 219 916 (CeDRe de 16 a 21 h)
Organitza:

Cot-labora:

Avui divendres,
i 2 de maig,
a les 20.00 hores

I JORNADA
D'ASIL i REFUGI

10.00 h.

Col·legi d'ARQUITECTES
GIRONA
Taula rodona:
INFORME SOBRE l-A INFOI^MACIÓ
- Manuel V À Z Q U E Z M O N T A L B A N , escriptor i periodista
- G r e g o r í o M O R À N , periodista de La Vanguardia
- José FORT, periodista de L'Humanité - París
Moderadora: C a r m e n U M B O N , Periodista
A les 19.00 hores, l l i u r a m e n t d e l LIBERPRESS*2000
Fins al 21 de maig
EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES DE PREMSA A CÀRREC DE: JA MARTIN, Con»
MOLONS, Jordi BARTHOU, Uibert TEIXIDÓ, Miquel RUIZ, Uuis SERRAT, Marti AKTALE|0.
Rafael BOSCH, Quim ROSER. Dibuixos de G.WOUNSKI i JAP
AL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE GIRONA
Organitza:
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9.30 h.
Inauguració de la jornada
Política social en l'àmbit del
refugi, a Espanya
12.00 h.
Situació a Europa de ies
polítiques d'asil i refugi

ACCEM
C4R-Gfrona

avui

15.3011.
Roi dels professionals en
ies polítiques d'asil i refugi

16.45 11.
Responsabilitat de ia
12 de maig del 2000
societat organitzada davant
Al Centre Cívic de Pedret
ia situació d'asil i refugi
d Pedret, 152-156 baixos

Girona

