LA CREU ROJA AL BARCELONÈS NORD
INAUGURA UN NOU ESPAI DE
REFORÇ ESCOLAR A
SANTA COLOMA DE GRAMENET
LA CREU ROJA INAUGURA UN NOU ESPAI DE PER PODER OFERIR IGUALTAT
D’OPORTUNITATS ALS INFANTS DE LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
L’OBJECTIU D’AQUEST ESPAI ES PODER ASSOLIR L’ÈXIT ESCOLAR I EDUCATIU DELS INFANTS
COM A BASE DEL SEU DESENVOLUPAMENT I INCLUSIÓ SOCIAL

El passat divendres 19 de juliol del 2013, es va inaugurar el nou espai que acollirà a partir de setembre el
Programa de Reforç Escolar que la Creu Roja al Barcelonès Nord realitza a Santa Coloma de Gramenet des
l’any 2011. Aquestes noves instal·lacions, que s’han realitzat gràcies a la subvenció d’Ajuts Socials de “la
Caixa” i han estat reformades per l’Associació d’Aturats Majors Actius de Santa Coloma de Gramenet,
estan ubicades en una part del local que la Creu Roja té a la seu d’aquest municipi.
Aquets nou espai permetrà a la institució augmentar el número d’infants atesos setmanalment en el
programa de Reforç Escolar -arribant a atendre a un total de 40 infants dividits en 2 grups per portar a
terme un suport educatiu que faciliti l’èxit escolar dels infants de famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat. Les noves instal·lacions compten amb una cuina per oferir els berenars al grup d’infants que
participen de l’activitat, igual que té una sala d’estudi i una sala de joc que permetran desenvolupar millor
la tasca educativa que realitzen els voluntaris de la Creu Roja en aquest projecte.
A l’acte inaugural es va comptar amb la presència de la Presidenta de la Creu Roja al Barcelonès Nord,
Rosa Marco i Altimira, que va posa en relleu la importància de treballar amb la infància que es troba en
situació de vulnerabilitat en aquests moments de crisi per garantir l’èxit escolar i així oferir una igualtat
d’oportunitats per a tots els infants; igual que va agrair la col·laboració de l’Obra Social de “la Caixa” i de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb qui tenim conveniat aquest projecte. També van assistirhi el President de la Creu Roja a Barcelona, Josep Quitet, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlón, i el Director de l’oficina de Santa Coloma de Gramenet de CaixaBank, Josep Garcia.
Núria Parlón va destacar el treball conjunt de l’administració i de les entitats privades i públiques que
permet posar en marxa projectes tan necessaris com aquest de promoció educativa a la infància. De la
mateixa manera, Josep Garcia, va incidir en la satisfacció que els suposa poder dedicar recursos
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econòmics a projectes socials i veure com que es veuen reflectits en activitats diàries dedicades a la
infància directament en el territori.
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