
hospitalària i pràcticament no
"EIs nepalesos són gent

tenen res"

XAVIER ROCA I Coordina dor lornado Solid.àtia Alpicat x Nepal

El Parc delGnó d'Alplcat acolllrà aquest diumen'
el
a

co

x NEPAI (Estiu Solldari Aquesta

fornada solldàrla està r AlPlcet
'So¡¡dar¡, 

el Club Atlètic Bàsquet

ment, Alpicat Solidari ja havia decidit dedicar l'es-

tiu al Nepal i vam poder ajuntar esforços amb totes

les entitats -esportives o no- que han volgut col'la-

borar. He de dir que la resposta ha estat molt bona'

Tindrà lloc ol Porc del Grøó.

És que és un espai idoni. Les instal'lacions, el po-

liesportiu, les piscines, la zona verda." pensa que

serà una jornada molt lúdi-
Alpicat I la Unió EsPorti'

va Alpicat I comPta amb

el suport de l'aJuntament

d'Alplcat. Ens ho exPlica el

coordinador de la Jornada,

Xavier Roce {tlelda, 1992).

www,alplcøt,cat

Per qgè aquesto iornada?
Ara farà un anY vaig anar

al Nepal i vaig estar-m'hi

un mes, amb la meua Pa-

rella i uns comPanYs, fent

tasquest de voluntariat en

una escola de bàsquet. El

contacte amb el seu dia a
dia em va copsar molt. Vi-

uen sense pràcticament res, però és un poble molt

hospitalari.
I llovors vo hover'hÍ el ter¡øtrèmol.

Quan vaig tornar del viatge ja rumiava amb la idea

de fer alguna cosa. La desgràcia delterratrèmol em

va acabar de decidir.

Esteu coordinots omb I'oiuntament Í ømb AlpÍcøt

Solídori.
I moltes entitats més que s'hi han bolcat. Curiosa-

ca, pensada per un Públic Per

familial de totes les edats. les

Quines activitots hi hourù? fotl

En la'vessant esPortiva, tin- tie:

drem un 3x3 de bàsquet, IAP

un 7x7 de futbol i Partits nol

de pàdel. També hi haurà,

cap a la tarda, un Parell de

concerts, unflables i jocs

d'animació pels més Petits.
llentrada a les piscines serà

a meitat de preu Pels Par-
tipants als partits, que hau-

ran de pagar una inscriPció

simbòlica de 5 euros.

A més, quívulguífer dona-

cions disposa {un comPte.

Sí. Es pot consultar al web. Ens ajuda lbercaja, que

iguala les donacions ingressades: si tu dónes 30

euros, ells en Posen 30 més.

tlany que ve hi hourù un
perem. Aquest anY hauria

per iniciatives que, crec, s

ajudes internacionals, al

comptagotes. I no és l'únic cas'

Esperem poder rtPetir
läny que ve amb una altra

)ornada Solidària i donar-li
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