març-abril 2013

SOCORS

Durant el mes de Març s'han fet varis preventius, com a destacats, la Transèquia 2013. Altres preventius (Partits Barça, Espanyol, Caminada Gent Gran)
Del mes d'abril destacar la Cursa "La Portals" de Montserrat, la cursa de "El Corte Inglés". Altres preventius (Trials, Festival de DJ'S, Eternal Running).

GENT GRAN

GENT GRAN
ABRIL
Fotos del recital de poesia realitzat a l'Espai Social Manresa, també taller
de socis/sòcies i persones majors de 65 anys
Els tallers majors de 65 anys es realitzen el segon dimarts de mes a Espai
Social Manresa , de 10.30 a 12h. Cada mes hi ha una activitat diferent.
Festa de St. Jordi ( dia 27) : celebració lúdica que es fa bimensualment ,
coincidint normalment amb la festa tradicional .

MARÇ:
Taller Intergeneracional a l'AAVV de la Font de Capellans . L'activitat
pretén donar a conèixer als infants la vida dels nostres avantpassats,
trencar l'aïllament de les persones grans , aconseguir que les persones
grans i els nens/es tinguin un vincle mútu. El taller es diu: eines antigues
del camp i de la casa.
Taller de socis/sòcies i persones majors de 65 anys que es va realitzar el
mes de Març, sobre complements primaverals , realitzat a l'Espai Social
Manresa el 12 de març.
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CASALOT

INTERVENCIÓ SOCIAL

MARÇ
A l'Espai Social Manresa, amb la gent gran, hem fet un ninot que sap
aplaudir quan el toques.A la Biblioteca del Casino hem fet el taller de
papallones, amb la participació dels infants del centre obert i 15 infants de
la ciutat de Manresa.
Taller d'art: hem estudiat les flors i les hem pogut dibuixar i pintar com
l'artista O'Keeffe.
Festa 20 anys de Casal-Ot amb els infants i famílies: aprofitant el final de
trimestre i la celebració del centre, hem realitzat una gincama pels infants
on havien d'aconseguir els ingredients per fer un pastís. Després, amb les
famílies, hem fet els pastissos i la celebració. Hi havia, entre infants,
voluntariat i famílies 70 persones.Casal de Setmana Santa: taller de la
sargantana, jocs a la ludoteca Ludugurus i jocs de taula.
Xerrada de l'àmbit d'infància pel mòdul d'Integració Social de Navàs.

Campanya d'hivern:
L'assemblea local de Manresa ha tancat aquest mes d'abril la Campanya
d'hivern, la qual ha tingut una durada de cinc mesos, havent començat al
novembre. Durant aquest temps s'han realitzat més de 47 sortides amb
persones sense sostre per part de l'equip de voluntari/àries que formen
part de l'Observatori Permanent de Persones Sense Sostre, i s'ha fet
entrega de mantes i roba d'abric a 128 famílies.

ABRIL
A l'Espai Social Manresa: a partir de la nostra mà, hem creat un peix.
Comiat d'una voluntària europea: àlbum de records a través de dibuixos.
Trobada de voluntariat del centre: formació d'interpretació del dibuix
infantil.
A la Biblioteca del Casino: fem una guardiola per estalviar!
Hem rebut els companys de JNA i ludoteca Ludugurus i hem passat una
tarda fent teatre social.
Hem pogut gaudir de la biblioteca mòbil organitzada en motiu de la
celebració de Sant Jordi

Si vols publicar informació
del projecte de Creu Roja a
Manresa que participes
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manresa@creuroja.org

