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Cooperació col·labora amb l'ONG Obrint Fronteres per a fer arribar la roba donada
pels...
lunes, 30 de enero de 2017

La Regidoria de Cooperació i Integració està col·laborant amb l'ONG Obrint Fronteres Castelló per a la recollida i enviament
de roba i altres productes per a atendre les necessitats dels refugiats de Síria. El regidor de l'àrea, Álvaro Escorihuela,
manté un contacte continu amb l'associació per a facilitar-los el trasllat de la roba donada pels vila-realencs arran de la
trucada de l'entitat solidària.
Amb aquest objectiu, personal de Serveis Públics Vila-real ha procedit aquesta mateixa setmana al trasllat d'una
xicoteta part dels materials arreplegats per a completar un contenidor que partirà del port de Castelló amb destinació a
Grècia i ha iniciat les gestions per a sufragar des de l'Ajuntament un segon contenidor propi. "La resposta de la societat
vila-realenca a la petició d'ajuda d'Obrint Fronteres Castelló va superar totes les expectatives en una nova mostra del
caràcter solidari que ha demostrat sempre la ciutat, del qual ens sentim absolutament orgullosos", recorda Escorihuela.
"De fet", agrega, "la resposta ciutadana ha sigut tan important que la idea original de col·laborar en l'enviament d'un
contenidor s'ha quedat xicoteta i, per açò, estem gestionant ja la contractació d'un altre contenidor propi per a portar la roba
a una de les ONG que treballen a la zona, canalitzant d'aquesta manera la solidaritat demostrada pels veïns i veïnes de
Vila-real i col·laborant en la mesura de les nostres possibilitats a mitigar el drama humà dels refugiats de Síria".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=40503&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
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