SETEMBRE-OCTUBRE 2013

PREMI SANTI VIDAL

La segona edició del premi Santi
Vidal es va celebrar el 23 d'octubre
a les vuit de la tarda a l'Ateneu les
Bases a Manresa.
Els finalistes del premi Santi Vidal
van ser:
Associació Lilium; associació de
dones de Manresa que ofereixen
informació, suport i ajuda mútua a
aquelles dones que són víctimes del
maltractament masclista i Domènec
Cucurella; President de Justícia i
Pau des de 1995.
L'entrega de premis va ser
realitzada per Mercè Rosich,
primera tinent d'alcalde de
Manresa, i Miquel Riera, president
de Creu Roja Manresa; els quals
van entregar el premi a Domènec
Cucurella per la gran tasca
humanitària exercida al llarg de la
seva vida.
En Domènec Cucurella, participa de
totes les campanyes que impulsen
la denúncia de situacions
d'injustícia.
Miquel Riera, president de Creu
Roja, va agrair en primera instància
a tots els assistents i a totes les
persones que ajuden a aquelles que
més ho necessiten dia rere dia.
També es va mostrar orgullós del
llegat i de la petjada que va deixar
en Santi Vidal a la Creu Roja.
Destacar la ponència d'Enric Morist,
coordinador de Creu Roja a
Catalunya, el qual va fer una
xerrada sobre l'impacta de la crisi a
Catalunya en els sectors més
desfavorits.
Al llarg de l'acte es va fer una
menció especial i un reconeixement
a tots aquells tècnics i tècniques, als
socis i sòcies, i als voluntaris i
voluntàries que sense tota la seva
dedicació i esforç no seria possible
que Creu Roja tirés endavant.
Unes 170 persones van presenciar
l'acte que va finalitzar amb
l'actuació del quartet de Gospel,
The Gourmet.
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LUDOTECA

CASALOT

La Ludoteca Ludugurus va obrir portes el dia 12 de setembre, continuant
amb l'oferta lúdica que aquesta ofereix a la ciutat de Manresa. Durant
aquest mes es van dur a terme les inscripcions, encara queden places del
grup de mitjans, 8 a 10 anys i del grup de grans de 12 a 14 anys.
A la Ludoteca hi han diferents jocs de taula, jocs de billar i futbolí, entre
altres.

D'aquests dos mesos, detallem les següents activitats generals:
El 16 de setembre es va iniciar el nou curs amb els antics companys/es,
voluntaris/àries. Durant la primera quinzena de setembre, es van realitzar
activitats com decorar al Casal-Ot, jocs d'exteriors, taller de l'argolla entre
d'altres.
Durant el mes d'octubre, s'inicien les activitats de tot el nou curs:
informàtica, espais familiars, tallers d'art, tallers a la biblioteca, activitat
esportiva a la Kampana, tallers Intergeneracional amb les persones grans
del CX Espai Social, suport a l'escolaritat, assemblea i tallers d'expressió i
comunicació. Tot això amb l'ajuda dels voluntaris i voluntàries del CasalOt.

Durant el mes d'octubre vam celebrar la Castanyada a la Ludoteca i amb
el grup de petits vam fer un taller de decorar castanyes, els hi van quedar
ben originals!!

Com activitats diferents del mes d'octubre destaquem:
Taller de Halloween: els infants van fer unes fulles fantasmagòriques i uns
ratpenats, tot per decorar el centre.
Taller de panellets amb famílies: es van fer panellets amb l'ajuda
d'algunes mares dels infants del centre i els vam poder coure gràcies a la
col·laboració del Forn de pa Motlló.
Festa de la Castanyada: els infants van passar per un túnel del Terror i
vam menjat tots junts els panellets. Els infants van gaudir molt!
Taller d'un eriçó de fang amb els nens i nenes a la Biblioteca del Casino.
Dins del projecte Alimenta't amb gust! Es van iniciar els tallers per treballar
l'alimentació saludable amb els infants. Es treballa diàriament oferint
berenars saludables als infants. I amb les persones grans del CX Espai
vam realitzar conjuntament un berenar de receptes saludables. Tot estava
molt bo!

SETEMBRE-OCTUBRE 2013

SUPORT A LA INFÀNCIA EN
SITUACIÓ DE RISC

PUNT DE SUPORT A LES FAMÍLIES

Els projectes d'infància en risc al setembre i octubre han començat
treballant per una bona tornada a l'escola. Per això com l'any passat, es
continua amb el projecte de beques menjador i també de beques de llibres
de text i material escolar.
Al setembre hi ha hagut la campanya de recollida de material i també la
Tornada a l'escola solidària de Carrefour. La participació dels ciutadans ha
estat millor que l'any passat i s'ha pogut recollir material escolar valorat en
5541.32€ que es repartirà als infants i joves de la comarca que ho
necessitin, fins ara s'han atès a 453 infants en edat escolar.
El projecte de Petita Infància ha atès a més de 40 famílies entregant els
útils necessaris per la cura dels més petits.

Durant el mes d'octubre s'ha realitzat la segona formació del Punt de
Suport a les Famílies dirigida a voluntaris/àries amb interès per entrar a
formar part del programa així com al voluntariat que en el seu dia a dia
estan realitzant tasques d'atenció directa a col·lectius vulnerables, com ara
els companys i companyes del Punt de Presència a Sant Joan de
Vilatorrada.
Paral·lelament, el dijous 31 d'octubre, es van trobar els voluntaris/àries del
Punt de Suport a les Famílies i el PRIES (Programa de Resposta
Immediata a Emergències Socials) per organitzar tasques i millorar la
gestió de tots dos programes. El millor, sens dubte, va ser l'esmorzar que
van fer les voluntàries!!!!! A la propera els hi tocarà a ells,...

JNA

Al setembre a JNA ha començat la lliga de futbol sala dels tres equips. Els
més petits, els alevins, han començat la lliga molt forts. Els infantils i cadets
juguen la mateixa lliga però amb dues puntuacions, els partits es juguen
dissabte al matí al Pujolet. Entre setmana s'ha començat un programa
d'estiraments i relaxació que es desenvolupa com a mínim un cop per
setmana.
A l'octubre ens van visitar al Pati dels infants les persones grans del
Projecte Intergeneracional i ens van organitzar una sèrie de jocs
tradicionals: la rutlla, les bitlles, i jocs d'atrapar, també els infants de
ludoteca i Casal-ot s'hi van apuntar.
També, els joves han visitat l'exposició de La Caixa ubicada temporalment
a la Plaça Sant Domènec, Parlem de drogues. Ha estat molt interessant
conèixer els riscos que comporta per a la salut el consum de drogues.
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SOCORS I EMERGÈNCIES

GENT GRAN

SETEMBRE
Tot enllaçant amb la Festa Major, s'han cobert una sèrie de preventius
tradicionals com són Marxa de Torxes, Manbike, Havaneres al Parc de
l'Agulla, Marxa Anella Verda, 3 hores resistència en terra de Fonollosa.
Així com partits de l'Espanyol i el Barça.
També es va cobrir un torneig de futbol infantil a Marganell, que va durar
quatre dies en caps de setmanes diferents, on es va aprofitar per fer
recollida d'aliments.
A nivell provincial s'han realitzat preventius a Montmeló, Correbous de
Cardona, L'Etape (de Barcelona a Andorra), proves del comitè d'àrbitres,
concert a Vilanova del camí ...
I com a novetat, es va donar suport a la cobertura de la Via Catalana.
Concretament, la dotació de Manresa, va estar situada a Montgat. Un
preventiu on van participar assemblees de tot Catalunya, donant
cobertura a tota la via Catalana.
OCTUBRE
Els preventius que es van fer aquest mes d'octubre, són bastant variats,
des de actes més culturals com la Festa de la Solidaritat, Premi Sant
Vidal, la Fira de la coca i el mató de Monistrol o els castellers a Montserrat;
a actes esportius com les BTT de Rocafort i Vallromanes, proves de cotxe
de ralli a Matamargó, partits de l'Espanyol a Cornellà,...
Un dels preventius provincials important va ser la cobertura durant tres
dies, del Ralli Costa Daurada a Salou, on Manresa va participar amb una
ambulància amb dotació.
Es va col·laborar en els actes del 50è aniversari de Creu Roja a Sallent,
participant en un simulacre organitzat pels seus voluntaris i voluntàries.
El passat 25 de setembre voluntariat de l'àmbit de gent gran van començar
un dels quatre cursos que es realitzaran fins a finals d'any a CX Espais,
sobre xarxes socials-ordinadors i Internet per a persones majors de 65
anys. Aquesta activitat formativa es realitza amb el suport de Vodafone. La
resta de cursos es realitzaran al Casal de Gent Gran de la Balconada i els
Ajuntaments de Sant Fruitós i de Súria.
Amb aquests cursos es pretén donar a conèixer a les persones grans les
noves tecnologies i com treballar amb elles.
Activitats del mes de la gent gran
El passat dia 1 d'octubre es commemorava el DIA INTERNACIONAL DE
LA GENT GRAN i es per això que Creu Roja a Manresa ha volgut fer
durant tot el mes d'octubre, activitats amb les persones grans. Cada
setmana s'ha realitzat una activitat diferent enfocada als diferents
programes que hi ha.
Algunes de les activitats que s'han realitzat durant el mes d'octubre:
Activitat Intergeneracional on les persones grans ensenyaven els infants
jocs tradicionals.
Passejada al Parc de l'Agulla amb 27 persones grans amb poca xarxa
social i que no tenen l'oportunitat de sortir gaire.
Taller de gimnàstica suau van participar 15 socis/es majors de 65 anys.
Com a cloenda, el dissabte dia 26 d'octubre es va celebrar a CX Espais la
tradicional CASTANYADA amb 30 persones grans dels diferents
programes.

