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«La Caixa» dóna 61.800 euros a
quatre entitats socials gironines
El centre residencial Bon Pastor de Girona en rebrà la meitat, 31.000 euros
NÚRIA ASTORCH/ Girona

El centre residencial Bon Pastor,
Càritas, l’Associació Comunitària
Antisida, de Girona, i l’Associació
Educativa d’Atenció a la Infància i
●

El Centre Residencial
d’Acció
Educativa
(CRAE) Bon Pastor de Girona, gestionat per la Congregació Nostra Senyora
de la Caritat del Bon Pastor, rebrà 30.000 euros per
tirar endavant el projecte
de millora de les seves instal·lacions, concretament
la reparació del sostre. Es
tracta d’un centre residencial, col·laborador de la direcció general d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència del Departament de
Benestar i Família, i s’encarrega de la guarda de
menors desemparats, els
pares dels quals n’han perdut la tutela. La segona
quantitat més important,
de 15.000 euros, és per a
l’Associació Educativa
d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència en Risc de
la Vall del Terri. Els diners

l’Adolescència en Risc de la Vall del
Terri rebran un ajut de l’Obra Social
«la Caixa» per tirar endavant projectes de millora de les condicions de
vida de persones en risc d’exclusió

social. «La Caixa» les subvencionarà amb un total de 61.800 euros. Així
mateix, Caixa Sabadell finançarà set
projectes socials i culturals amb
32.450 euros.

Representants de «la Caixa» i les entitats./ MARTÍ ARTALEJO

es destinaran a desenvolupara un programa de prevenció de l’absentisme escolar i d’atenció diürna
que es fa a l’aula taller Can
Cuní. En aquest taller
s’atenen cada any una quarantena de joves d’entre 12
i 16 anys que queden ex-

closos del sistema educatiu. Els altres 10.000 euros
seran perquè Càritas
desenvolupi un programa
adreçat a gent gran i sense
recursos i que consisteix a
fer, un o dos cops per setmana, la neteja a fons de
casa seva. I l’ACAS rebrà

6.800 euros per al programa de prevenció del VIH
entre les treballadores del
sexe.
D’altra banda, set projectes d’entitats culturals i
socials gironines rebran
32.450 euros corresponents als 33ns premis Caixa Sabadell. Les entitats
guanyadores han estat la
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (4.000 euros),
l’Associació
Cultural
Claustrofília de Girona
(3.000); la Fundació Mar
de Begur (9.500), la societat coral El Progrés de Palamós (2.000), l’Associació Montseny-Guilleries
Pro Ajut als Disminuïts
d’Arbúcies (5.950), el patronat de disminuïts Joan
Sellas Cardelús d’Olot
(4.000) i l’associació Mifas de Girona (4.000 euros).
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El repte dels nouvinguts, en el simposi
Llengua, Educació i Immigració
La cinquena edició del simposi Llengua,
Educació i Immigració tractarà sobre la plena incorporació de l’alumnat estranger nouvingut als
centres educatius amb el títol Nouvinguts, fins
quan? El simposi és organitzat per l’Institut de
Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona (UdG), l’Institut de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB) i la
fundació «la Caixa», i se celebrarà dijous i divendres que ve a Girona. La conferència inaugural es
farà dijous al matí, a les deu, i anirà a càrrec de Marcel Crahay, de la universitat belga de Lieja. En la
conferència de cloenda hi participarà Elizabeth Coelho, del Ministeri d’Educació d’Ontario, i es farà
el divendres a les cinc de la tarda. Els actes es faran
a l’auditori Narcís de Carreras. Paral·lelament a les
orientacions de l’administració educativa, hi haurà
debat als claustres educatius. / EL PUNT

● Girona.

Organitzen la I Nit de Cinema Solidari
al cinema Truffaut pel dia 28
● Girona. El 28 de novembre tindrà lloc la I Nit de
Cinema Solidari, al cinema de Truffaut. Es tracta
d’una iniciativa conjunta de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la UdG i la Coordinadora d’ONG Solidàries de comarques gironines i
l’Alt Maresme, que té com a objectiu acostar i fomentar, de manera lúdica, els continguts de solidaritat que es treballen en les dues entitats organitzadores. Els espectadors podran veure les pel·lícules:
Syriana, El jardinero fiel, Princesas, així com el
curtmetratge Ni fàcil ni difícil. L’entrada és gratuïta
per al personal i per als estudiants de la UdG, i per
als membres de les entitats de la Coordinadora
d’ONG. En la sessió hi haurà una parada de comerç
just i refrigeris, amb informació sobre entitats, projectes solidaris i una exposició. / EL PUNT
PUBLICITAT

Punt, El, 2006-11-21, p. 19.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

