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L’Ajuntament i Creu Roja renoven el seu conveni de
col·laboració per accions d’interès públic i social
L’Alcalde i el president de l’entitat reiteren la prioritat per les persones més
necessitades en l’actual context d’emergència social

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de Creu Roja a Terrassa, Marià
Gàllego, han signat aquest matí el conveni de col·laboració entre ambdues entitats
per dur a terme conjuntament accions d’interès públic i social, així com també el
conveni específic on es detallen les actuacions que es desenvoluparan al llarg
d’aquest any.
Les principals accions conjuntes recollides en el conveni per al 2014 són: l’impuls i
gestió del Centre Logístic de Distribució Social d’Aliments, l’establiment d’un “Punt
de trobada” neutral i transitori per atendre els processos de conflictivitat familiar, el
programa ocupacional “Enganxa’t”, així com també actuacions de formació per als
voluntaris, formadors i especialistes de l’entitat. El conveni també inclou accions
orientades a l’atenció i suport a la infància, les dones, els joves i la gent gran; el
foment de la convivència i els drets humans; la prevenció de riscos i atenció en
primers auxilis en esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Terrassa; la
integració esportiva i foment de la pràctica de l’esport de persones amb discapacitats
i mobilitat reduïda; la formació per a pares, mares i educadors i educadores en
temes d’interès, i les intervencions en cooperació internacional. En total,
l’Ajuntament destinarà un màxim de 281.520 euros per al desenvolupament de tots
aquests projectes.
L’Alcalde, Jordi Ballart, ha destacat la prioritat de l’Ajuntament per les persones en
situació especialment vulnerable en el context de crisi econòmica actual: “A la
nostra societat hi ha massa gent que està patint situacions greus i
dramàtiques i no ens podem quedar indiferents. Veiem massa sovint retallades
i reduccions en qualsevol despesa que tingui una finalitat social, de suport a
les persones i a les famílies. A Terrassa, no fem les coses així”, ha dit l’alcalde.
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Ballart també ha recordat la llarga tradició de Creu Roja en l’àmbit del suport i
assistència a les persones i col·lectius més necessitats de la ciutat i ha agraït la seva
tasca i el seu esforç “per estar sempre al costat de l’Ajuntament i poder fer front
a la situació de crisi que afecta moltes persones i famílies, tal i com també fan
el conjunt d’entitats solidàries de la ciutat.”
Per la seva banda, el president de Creu Roja a Terrassa, Marià Gàllego, ha destacat
la importància que a dia d’avui tenen les actuacions d’emergència social que
desenvolupa l’entitat i que signifiquen el 80% del seu pressupost actual, que és
d’1milió 400 mil euros. D’aquests, un terç prové de l’Ajuntament, mentre que els dos
terços restants provenen d’altres administracions, de les aportacions dels socis i
sòcies i de les accions de formació que duen a terme.
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