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CALENDARI SOLIDARI

Aquest any es va posar a la venda el Calendari Solidari de Creu Roja a Manresa 2013, els diners recaptats serviran per donar vida i continuïtat els
projectes i activitats que s'hi veuen reflectits.

JNA

CASALOT
ELS INFANTS DE CASAL-OT I LA GENT GRAN DE L'ESPAI SOCIAL
REALITZEN TALLERS CONJUNTS
El 14 de febrer, hi va haver una nova trobada entre els infants del centre
obert Casal-Ot i la gent gran de l'Espai Social (antic club Sant Jordi).
Un cop al mes, ens trobem els dos recursos per tal d'afavorir lligams entre
els més petits i els més grans.
Aquest cop, el taller va ser un Frenesí de colors, que és una roda amb els
colors primaris que quan es fa rodar, es poden observar tots els colors.
Tothom ha disfrutat de l'activitat i ja esperen la del mes vinent!

L'any a JNA ha començat amb el Casal de Nadal, fent sortides i activitats
extraordinàries com partits de futbol al Congost i el Campi qui jugui. Les
activitats de tarda han arribat amb la tornada a l'escola dels joves, i
destacar el taller d'alimentació saludable impartit per la infermera de
l'Ajuntament de Manresa: “Menja bé, tu hi guanyes” on van participar una
vintena de joves i que esdevé la primera activitat de l'eix de la Salut iniciat
aquest 2013. El mes de febrer, i malgrat el fred, els infantils han anat a
disputar un partit amistós amb l'ONG Diapo al Congost, estrenant-se en la
pràctica del futbol 11.
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LUDOTECA
LA LUDOTECA LUDUGURUS OBRE LES PORTES ALS INFANTS DE
TOTA LA CIUTAT I ENGEGA UN ESPAI DE JOC AMB FAMILIA.
Les invitacions van dirigides als infants de 5 a 11 anys i se'ls ofereix una
tarda de joc a la Ludoteca en horari de 17,15 a 18,45h.
Aquesta iniciativa te com a finalitat que nens/es que fan altres activitats
puguin conèixer i gaudir de l'espai de la Ludoteca mentre esperen que
comenci la seva activitat i també van dirigides als nens/es que estan
realitzant compres amb els seus pares pels comerços del barri tinguin
l'opció de conèixer i passar una bona estona de joc a la Ludoteca.
- D'altra banda des de la Ludoteca com espai públic i gratuït ofereix els
dimecres a la tarda en horari de 17,15 a 18,45h l'espai de joc familiar
aquest espai es planteja com una estona de joc en família i orientat per les
educadores del centre, on podem conèixer i gaudir de l'espai i els jocs i
joguines de la Ludoteca acompanyats/des dels fills/es. Està destinat a
infants de 4 a 8 anys. Poden venir famílies amb germans més petis/es ja
que es un dia de jocs en família.

GENT GRAN
El mes de febrer es van iniciar dos cursos de Formació i optimització de l'ús
de les xarxes socials, els ordinadors i internet per a gent gran. Els cursos
es realitzaran fins el mes de març al CX espais, i a Valldaura amb un total
de 9 assistents per curs.
El curs està finançat per la Fundació Vodafone a Creu Roja per a majors
de 65 anys.

PUNT DE PRESÈNCIA ST JOAN DE VILATORRADA
Actualment tenim 85 famílies al banc d'aliments i recursos i 75 famílies al
programa de Kits Creu Roja. Les accions del grup de voluntaris/es de Sant
Joan de Vilatorrada són, a part la recollida d'aliments pel poble, les
entregues i la col·laboració amb el menjador social “Cita amb la Vida”.
TALLER INTERGENERACIONAL
Taller Intergeneracional realitzat a la biblioteca del xup, aquesta activitat
consisteix en donar a conèixer al infants eines i estris antics i com els feien
servir. Voluntariat de Creu Roja a Manresa i persones grans expliquen la
utilització i deixen que els infants puguin manipular les eines i els estris.
FESTA DE CARNESTOLES!!
El dissabte 9 de febrer es va celebrar la Festa de Carnestoltes amb les
persones grans dels diferents projectes de Creu Roja i persones grans del
barri de la Sagrada Família . Un total de 60 persones més 15 voluntari de
Creu Roja.
Per celebrar-ho es va fer un taller de Carnestoltes fent un barret d'indiot,
una petita actuació a càrrec de voluntaris/es de l'Associació de Veïns de
Sagrada Família i tot seguit el berenar tradicional de dijous llarder.

SOCORS

Durant els mesos de Gener i Febrer, els voluntaris i voluntàries de Socors i
Emergències de Creu Roja a Manresa, participen en preventius com les
cavalcades dels Reis Mags i la Fira de l'Aixada, preventiu on seguint les
directrius de Protecció Civil, es realitza la cobertura conjuntament amb
Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers i Protecció Civil.

Si vols publicar informació
del projecte de Creu Roja
Manresa que participes
envia'ns un e-mail a:
manresa@creuroja.org

