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MANRESA SOCIETAT
ALIANÇA CONTRA LA POBRESA  La Fira Mediterrània servirà per donar el tret de sortida a Manresa de la campanya Aliança Humanitària
per a l’Alimentació Infantil, que Creu Roja impulsa a nivell de tot Catalunya. L’objectiu és recaptar diners amb els quals garantir un àpat
saludable al dia a tots els nens i nenes. A Catalunya, el 30% dels infants es troben en aquests moments en situació de risc de pobresa

Creu Roja denuncia que hi ha nens que no
fan un àpat com cal al dia i demana suport
 Durant la Fira Mediterrània donarà el tret de sortida de la campanya Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil
CREU ROJA
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Creu Roja Manresa donarà el tret
de sortida durant la Fira Mediterrània d’una campanya, que es
desenvolupa a nivell de tot Catalunya, per garantir que tots els infants puguin fer com a mínim un
àpat saludable al dia.
Per tal de trobar persones que
es vulguin sumar a l’Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil, Creu Roja Manresa situarà
un estand a l’alçada de Crist Rei
amb informació sobre les accions
que du a terme per combatre
aquesta dura realitat que, segons
Miquel Riera, president de Creu
Roja Manresa, també afecta «desenes» d’infants d’aquesta ciutat.
L’estand explicarà les ajudes
que Creu Roja destina a l’alimentació infantil i exposarà públicament el fet que s’ha detectat un increment constant de la demanda
que resulta impossible d’atendre
amb els recursos actuals. Segons
dades sobre alimentació infantil a
Catalunya, el 70% de les famílies en
situació de risc no poden garantir
l’alimentació saludable dels seus
ﬁlls i el 29,4% dels infants viuen en

LA PUNXA

Joves més baixos per no estar
prou ben nodrits?
Un fet que expliquen a Creu
Roja Manresa és que van anar
amb un grup de cadets (tercer i quart
d’ESO) del projecte Joves del Nucli
Antic a jugar un partit de futbol sala
a la Cerdanya i l’entrenador de l’equip
contrari els va demanar si havien vingut amb els infantils (primer i segon
d’ESO) perquè la diferència d’alçada
era «espectacular».



risc de pobresa. L’objectiu és aconseguir 1 milió d’euros per convertir aquests diners en 100.000
ajuts alimentaris.
Com ajudar?
Per canalitzar els ajuts es pot entrar a la pàgina web ellsnopodenesperar.org i triar entre diferents
modalitats, i també hi ha la possibilitat d’enviar un SMS amb el
text «actuemja» al 28092 per fer
una donació d’1,20 euros.
A banda de la participació a la

Creu Roja dobla els ajuts alimentaris infantils

Fira Mediterrània, dissabte l’Associació de Gent Gran les Oliveres
organitza un concert la recaptació
del qual serà per al banc dels aliments de Sant Joan que gestiona
Creu Roja. El 19 d’octubre tindrà
lloc una caminada solidària per
l’entorn de Sant Joan i els diners de
la inscripció també seran per a l’Aliança.
Tres dies després, el 22 d’octubre, a l’acte de lliurament del pre-

«Catalunya és una potència
europea en pobresa infantil»
FRANCESC GALINDO
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Malauradament «Catalunya és
una potència europea en pobresa
infantil», van explicar ahir el president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera, i la tècnica d’infància
Meritxell Prat. I ja que les dades
ofereixen aquesta crua realitat –el
29,4% dels infants viuen en risc de
pobresa– tots dos demanen a la
ciutadania que canviï la mirada i
passi de la resignació a l’acció.
Riera ha fet una crida a la ciutadania «per tal de garantir una alimentació saludable als infants
que es troben en situació de vulnerabilitat».
El president de Creu Roja Manresa assegura que això és possible
si hi ha un nombre suﬁcient de
persones que «aporten el seu gra
de sorra». En aquests moments hi
ha recollits a tot Catalunya 425.000
euros, així que encara queda recorregut per arribar a l’objectiu
marcat del milió d’euros.
A més de l’econòmic, la campanya té altres objectius, com in-

Imatge promocional de la campanya

mi Santi Vidal se’n farà difusió, i
durant tots aquests dies i ﬁns a les
festes de Nadal l’aportació a Creu
Roja que s’aconsegueixi mitjançant
la venda de loteria de la grossa
també es destinarà a la campanya.
Meritxell Prat, tècnica responsable dels temes d’infància de
Creu Roja, ha explicat que els diners que s’aconsegueixin «es queden al mateix territori d’on han sortit». Riera i Prat esperen que, a més,

amb aquesta campanya s’aconsegueixi incrementar el nombre de
socis de l’entitat i també de voluntaris que realitzin una feina de
difusió de l’Aliança per a l’Alimentació Infantil a la qual s’afegeixi la difusió per les xarxes socials. De moment, la campanya té
dos ambaixadors de renom a la comarca, el cuiner manresà Jordi
Cruz i el basquetbolista santpedorenc Rafa Martínez.

Iniciem el procés de selecció dels següents cursos
ocupacionals amb pràctiques a l’empresa:

Preparador Programador Màquina Eina amb CNC
de 1.140 hores.
(FMEM60 Certificat de professionalitat de nivell 3)
Inici: 27/10/2014
Disseny de productes de fabricació mecànica
de 690 hores.
(FMEE0308 Certificat de professionalitat de nivell 3)
Els cursos van adreçats prioritàriament a persones treballadores en
situació d’atur demandants d’ocupació, però també hi poden assistir
persones treballadores ocupades.
Cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Meritxell Prat i Miquel Riera, ahir a la seu de Creu Roja Manresa

cidir en la pedagogia de l’alimentació que realitza Creu Roja amb
les famílies, «perquè quan ja no ens
necessitin hagin adquirit hàbits
d’alimentació saludable». Creu
Roja s’encarrega d’assessorar les famílies a les quals aporta recursos

per comprar menjar sobre els seus
dèﬁcits alimentaris i en fa un seguiment per redreçar-los.
A Manresa hi ha desenes d’infants que voldrien estar més i millor alimentats i falten diners per
fer-ho possible.
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