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Les famílies de sant boi amb més necessitats rebran El menjar que es
reculli en la campanya convocada per la fundació banc d’aliments

25 i 26 de novembre: el gran recapte

25 anys de l’associació de
gent gran a cooperativa

P

arròquies, esglésies evangèliques i l’Associació
Ajut al Quart Món treballen conjuntament per organitzar a Sant Boi El Gran Recapte, una campanya
que convoca la Fundació Banc dels Aliments arreu de Catalunya amb l’objectiu de recollir menjar per a les famílies
amb més necessitats. Aquí la distribució es farà tenint en
compte la valoració dels serveis socials de l’Ajuntament.
Les jornades solidàries tindran lloc el 25 i 26 de novembre
als supermercats Alcampo,
Caprabo-Eroski, Consum,
Lidl i Suma de Sant Boi, on
els productes que estaran
indicats es podran comprar per lliurar-los a la sortida als
voluntaris que s’encarregaran de recollir-los.

P

el·lícules, curtmetratges i documentals que difonen
les problemàtiques de persones amb discapacitats i
demostren que no existeixen barreres físiques ni mentals
infranquejables. El Festival de Cinema per la Superació,
que organitza l’Associació
de Joves Discapacitats Físics de Sant Boi (ADISFI),
va celebrar, del 14 al 16
d’octubre, la segona edició.
El premi ADISFI de superació 2011 va ser per a Irene Villa,
discapacitada arran d’un atemptat d’ETA quan tenia 12
anys i autora del llibre Saber que se puede.

reconeixement
per a Irene villa

amb el lema
“ho donem toT”

Una campanya que compta amb tothom
Tothom pot col·laborar-hi, fins i tot com a voluntariat (amb
inscripció prèvia a www.bancdelsaliments.org). Entitats
com la Fundació Marianao, l’Agrupament Escolta Sant Ramon Nonat o els esplais Xivarri i Enganxa’t hi participaran.
L’any passat hi van ser presents 134 persones.
En la tercera edició d’El gran recapte s’espera superar els
9.000 kg d’aliments que es van recollir l’any passat.

II festival de cinema
per la superació

El grup de cant
coral té un
gran èxit de
participació
i de públic

E

l cor de l’Associació de la Gent Gran de Ciutat Cooperativa i Molí Nou va actuar al casal de barri en l’acte de
celebració dels 25 anys de la entitat, el 8 d’octubre. També
s’hi va poder veure una exposició fotogràfica de l’ampli ventall d’activitats que ha organitzat l’associació en l’últim
quart de segle. Actualment,
amb més de 500 persones
associades, convoca xerrades, excursions culturals, balls,
taller de teatre, festes, jocs de taula, etc.

gent gran activa
i compromesa

ignasi riera, a sant boi per al dia de la salut mental

INTERCSERVEIS, 10 ANYS A FAVOR
DE LA INTEGRACIÓ LABORAL I SOCIAL

informació sobre el dèficit
d’atenció amb hiperactivitat

L

mb l’objectiu d’integrar en el món del treball les persones amb trastorns mentals, discapacitats o amb risc
d’exclusió social, fa deu anys que la Fundació Germà Benito
Menni, de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, va crear a
Sant Boi el Centre Especial de Treball (CET) Intecserveis.
Aquesta empresa compta amb dues línies d’actuació
principals: neteja i jardineria. En l’actualitat té una
plantilla de 90 persones que
disposen d’un Pla Individual
d’Inserció per potenciar les
competències laborals, a la vegada que n’afavoreix la
integració social i n’augmenta la qualitat de vida.

A

D

’escriptor Ignasi Riera, que és patró de la Fundació
Orienta dedicada a l’atenció en salut mental d’infants,
joves i dóna suport a les seves famílies, va intervenir en la
commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental que va
tenir lloc el 7 d’octubre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. L’acte estava convocat per la Fundació Orienta amb
el nom “Obrint els ulls, comprendre un fill amb problemes
greus et permetrà buscar recursos per ajudar-lo”.

Treballar per la salut d’infants i adolescents
Hi van ser presents l’alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, el
director general de la Fundació Orienta, Alfons Icart, així
com familiars, professionals i persones interessades.

centre especial
de treball (CET)

Ignasi Riera
durant la taula
rodona del
7 d’octubre

ocents i familiars d’infants i joves afectats per trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat van assistir a la xerrada del coordinador científic de salut mental
de la Corporació Parc Taulí, el doctor Josep Moya, el 29
d’octubre a Cal Ninyo. Convocava l’acte la Plataforma TDAH,
que amb seu a Sant Boi treballa per a tot Catalunya.

