Full informatiu

5a Setmana Solidària

OBRIM els ulls a les NECESSITATS de
les PERSONES!
PERSONES!
DEL 9 AL 14 DE DESEMBRE 2014
Coneixem la
pobresa que hi ha
al nostre poble?
Coneixem la
pobresa existent al
3r món?
Què és pobresa
energètica?
Què es pobresa

PRESENTACIÓ

A

rribem a la cinquena edició de la setmana solidària amb el principal objectiu
d ’ informar i sensibilitzar a la gent que la realitat que ens envolta continua essent
preocupant. Continuem en una situació de crisis econòmica, marcada per les
dificultats d ’ accés el món laboral i la seva precarietat, i per les dificultats de moltes
famílies per fer front a les despeses d ’ habitatge, alimentació, salut i educació.
Ens trobem davant d ’ u na realitat social complexa, amb moltes necessitats i
escassos recursos, però no per aquest motiu ens podem permetre oblidar-nos
d ’ altres realitats i altres necessitats com les del 3r món. Precisament, enguany,
s ’ aprofita la setmana solidària per presentar un nou projecte per a la construcció
d ’ una Escola Maternal al Camerun.

infantil?

A Roda de Ter,
Càritas, voluntaris i
voluntàries del
Projecte Roda Activa
i l ’ Ajuntament de
Roda de Ter

unim esforços

A Roda de Ter hi ha persones que tenen moltes necessitats, Càritas i
Ajuntament treballen de costat per fer-hi front, unint esforços i recursos
per donar respostes i cobrir, dins les seves possibilitats, les mancances de moltes
famílies i persones.
Des dels ajuts d ’ urgència social per garantir que totes les famílies disposin dels
subministraments bàsics ( aigua, llum, gas i calefacció ) fins a la gestió de beques
escolars de menjador, passant pel rebost solidari amb l ’ entrega de lot d ’ aliments a
les famílies, l ’ atenció personalitzada i el suport a la tasca educativa d ’ infants i
joves a través de projectes com Brúixola ( de reforç escolar ) o Lecxit ( foment de
la lectura ) .
Formació dels Voluntaris de Lecxit

Taller de Voluntariat Jove

per donar resposta a
les necessitats
socials de les
persones

Camerun

Una bona part de tota la feina que es fa, però, és gràcies als voluntaris i
voluntàries que col·laboren activament amb Càritas o a través de la Borsa

de Voluntariat en la realització de projectes destinats a les persones, famílies i infants
i joves. La unió de tots fa més fàcil el dia a dia i l’ a tenció global i integradora de
tothom qui en un moment necessita algun tipus d ’ ajut.

URGÈNCIA SOCIAL
➨ A Catalunya continua existint pobresa, i a Roda de Ter hi ha moltes
famílies en situació d ’ e xtrema pobresa, amb greus dificultats per
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assumir les despeses d ’ h abitatge, alimentació i subministraments, i les
despeses escolars dels fills.
➨ 49 FAMÍLIES en situació de pobresa greu, que perceben o estan
pendents de percebre una prestació de subsistència.
➨ 347 PERSONES s ’ h an beneficiat dels lots d ’ aliments del Rebost
Solidari que s ’ entreguen quinzenalment, en alguns casos ha calgut
augmentar el lot donada la precària situació de la família.
➨ L ’ Ajuntament i Càritas Roda han augmentat els ajuts per garantir:

REBOST SOLIDARI

89
347

Famílies

Persones

PERSONES EN
SITUACIÓ
D’EXTREMA
POBRESA

192

habitatge, subministraments, aliments i llibres i material escolar per a les
famílies més necessitades de Roda.

AJUTS URGÈNCIA SOCIAL:

21.483.35 €

HABITATGE

Any 2012:

➨ Continuen existint moltes famílies amb greus problemes econòmics

21

per fer front a les despeses que suposa mantenir un habitatge i garantirne els subministraments.

amb ajuts per a
subministraments

Famílies

➨ Des de Serveis Socials i Càritas s ’ han realitzat ajuts per al
pagament subministraments bàsics, com llum, gas i aigua, i puntualment
lloguers per evitar iniciar processos de desnonament.
➨ El nombre de famílies ateses, amb ajuts per subministraments, s ’ h a
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duplicat en els darrers dos anys.
➨ 37 FAMÍLIES han sol·licitat ajuts pel pagament de lloguer i ajuts
d ’ urgència especial a través de l ’ O ficina d ’ Habitatge del Consell

AJUTS SUBMINISTRAMENTS:

Any 2014:

42
Famílies amb ajuts per
a subministraments

11.271,64 €

OCUPACIÓ:
➨ Roda de Ter manté una taxa d ’ atur del 15%, una xifra mig punt
superior a la mitjana de Catalunya.

442
Persones
aturades

➨ El col·lectiu de dones continua sent el més castigat per la desocupació,
de les 442 persones en situació d ’ atur, 249 són dones.
➨ L ’ aspecte més preocupant és l ’ augment de l ’ atur de llarga durada i
el fet que hi hagi més aturats beneficiaris de subsidis i renda d ’ inserció,
que d ’ atur contributiu. Augmenta també el nombre de persones a l ’ atur
que no reben cap prestació.

183
Persones sense
cap prestació

POBRESA INFANTIL I JUVENIL
➨ A Roda de Ter hi viuen moltes famílies en situació de risc d ’ exclusió social. Són famílies que
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cap dels membres treballa, o si tenen feina les condicions i sous són molt precaris. Quan hi ha
infants i joves a càrrec, aquests acaben, sovint, situats al llindar de la pobresa, ja que els pares no
poden fer front a totes les despeses: alimentació equilibrada, llibres, material escolars, activitats de
lleure, excursions i sortides escolars, entre d ’ altres.

➨ Càritas i l ’ Ajuntament tenen com un dels seus principals objectius vetllar per l ’ atenció dels
infants i joves i garantir la igualtat d ’ oportunitats d ’ aquests malgrat la situació socioeconòmica
que pot presentar la família. A través de diversos projectes, detallats a continuació, s ’ ha garantit
que tots els infants i joves de Roda iniciïn el curs amb els llibres de text corresponents i participin en
activitats de lleure, i s ’ ha apostat per promocionar la solidaritat i el voluntariat entre el col·lectiu de
joves a través del Taller de Voluntariat, on han participat un total de 30 persones.

Activitats de recollida de roba, passejar avis i suport en reforç escolar i lleure, protagonitzat pel Taller de Voluntariat

Ajuts escolars

Projecte Roda

Ajuts de llibres i material escolar:

8.259,21 €
71 infants i joves

I

Ajuts per sortides i excursions
escolars al tres centres educatius:

4.300,00 €

Càritas a través del Projecte Roda
dóna suport a infants, joves i famílies
perquè puguin participar en activitats
esportives, lúdiques o educatives

39 INFANTS I JOVES
han participat en el projecte

193 infants i joves
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Beques menjador

Projecte Brúixola i Lecxit

A Roda de Ter hi ha famílies que no

Des de la Borsa de Voluntariat es

poden

alimentació

duen dos projecte de suport a la tasca

equilibrada donada la situació de

educativa dels infants i joves de Roda

precarietat econòmica que viuen. Des

de Ter, donant suport en la realització

de l ’ Ajuntament i Escoles treballen

de deures i en el foment de la lectura.,

conjuntament per garantir l ’ atenció

a través de voluntaris i voluntàries.

garantir

una

als infants a través de Beques.

46 INFANTS
disposen de beca de menjador

63 INFANTS I JOVES
han participat en els projectes
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“ Si aquí
hi ha
pobresa,
què hi ha
al 3r
món ?”

Construïm una
ESCOLA MATERNAL
A Bobog ( Camerun ) i als poblats del seu entorn a la selva, no hi ha cap escola
maternal. Això repercuteix directament en una manca de sanitat, alimentació i
educació des del mateix moment del naixement i fins als 6 anys, i fa créixer la
mortalitat infantil.
Malgrat al nostre país hi ha moltes necessitats a cobrir i a les que cal continuar
donant cobertura, no volem abandonar el 3r món.
La Parròquia de Roda de Ter, en col·laboració amb els Ajuntaments de Roda de
Ter i les Masies, volen tirar endavant el projecte de la construcció d ’ una Escola
Maternal a Bobog a través de l ’ Agermanament entre pobles.
La pobresa té moltes cares, però la mortalitat infantil n’ é s una de les més cruels,
Camerun pateix aquesta situació des de fa molt temps, i cal donar-hi resposta

entre tots. COMPTEM

AMB TU!

Què significa un

Què es necessita ?

Agermanament?

14.503,00 €

L ’ Agermanament té per objectiu la

Per a :

unió de dos pobles, amb el compro-

Material per a la construcció de

mís ferm d ’ ajudar, en aquest cas

l ’ Escola Maternal, aliments,

concretament,

d ’ a j udar

a

la

material Sanitari,

construcció i també al manteniment

equipaments per al control sanitari i

de l ’ Escola Maternal, i permetre així

sous dels mestres ( 1r trimestre )

reduir la mortalitat infantil que tant
castiga aquesta zona del Camerun.

I així poder atendre

80 infants

de Bobog i entorn.

PÁGINA

5

ESCOLA MATERNAL A Bobog
( Camerun )

Indicadors de
pobresa
Manca de seguiments mèdics
Alimentació deficitària
No accés a l’educació
Manca d’hàbits i pautes
Alta mortalitat infantil

Què s ’ aconsegueix
amb l ’ Escola
Maternal?

Major seguiment mèdic i suport a
les famílies
Garantir l’accés a l’educació
Millorar els hàbits d’higiene i
salut
Reduir l’índex de mortalitat

COM ES POT COL·LABORAR ?
Es poden fer aportacions a través de donatius directament a les guardioles de les botigues,
a la Parròquia, als Ajuntaments o bé, a través dels següents comptes corrents:

LA CAIXA: 2100 0453 02 0200242517
BBVA: ES58 0182 1807 1402 0154 8114

FULL INFORMATIU
5A SETMANA SOLIDÀRIA

5a Setmana Solidària
Del 9 al 14 de desembre de 2014

Programa d’activitats:
Al llarg de tota la setmana:
Presentació de la 5a Setmana Solidària a les escoles i l'Institut de
Roda de Ter
Dijous 11 de desembre, a les 21.00h a la Sala Polivalent de la
Biblioteca Bac de Roda:
Xerrada– Col·loqui: ” Si aquí hi ha pobresa, què és el que hi ha al
3r món? “
A càrrec del Sr. Jaume Borràs, president d’Agermanament
amb deu anys d’experiència com a voluntari al Camerun.
Divendres 12 i Dissabte 13 de desembre a les 13.00h:
Programa de ràdio especial: “ Aquí les necessitats es sumen, al 3r
món es multipliquen “
Intervindran: Sr. Jaume Borràs, president d’Agermanament,
Eva Boix, representant de Càritas Roda, Ramon Bufí, Mossèn de
la Parròquia de Roda de Ter i Jordi Serra, alcalde de Roda de Ter.
Diumenge 14 de desembre de les 11.00h a les 13.00 a la Plaça
Major ( Fira de Pont a Pont ):
Parada Solidària i presentació del Projecte de l’Escola Maternal
del Camerun a càrrec de Càritas Roda.
Taller de decoració de Nadal per a infants, a càrrec del Taller de
Voluntariat jove.

Organitza:

