EL 9 NOU

Càritas i l’entitat Al Madaa Horitzons ha fet classes de llengua àrab

El voluntariat educatiu de Sant
Celoni ha atès uns 100 infants
Sant Celoni

Sant Pere obre
un compte per
donar diners per
la independència
Sant Pere de Vilamajor
J.B.M.

EL 9 NOU

Més de 30 persones voluntàries de Càritas Parroquial
de Sant Celoni i l’entitat Al
Madaa Horitzons han treballat aquest curs amb més de
100 infants per millorar l’èxit
escolar i promoure el coneixement de la llengua àrab.
Des del curs 2011/2012,
entitats de Sant Celoni i
l’Ajuntament duen a terme
projectes de voluntariat
educatiu amb l’objectiu de
millorar l’èxit educatiu dels
alumnes i promoure l’equitat i la cohesió social. A més,
una quinzena de voluntaris
de Càritas estan portant a
terme l’acompanyament a
infants i joves en situació
desafavorida. L’objectiu és
oferir-los un espai perquè
puguin fer els deures, adquirir hàbits d’organització i
estudi, reforçar continguts
curriculars i al mateix temps
contribuir al desenvolupament personal.
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ESPECIAL BAIX MONTSENY

Els alumnes que han seguit classes d’àrab van rebre els seus diplomes

En aquest projecte hi han
participat un total de 40
alumnes escollits a través de
les comissions socials dels

centres educatius i una quinzena de voluntaris i voluntàries, entre els quals hi ha
estudiants de Batxillerat de
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l’institut Baix Montseny. El
dia 13 de juny es va fer l’acte
de cloenda amb les famílies
dels infants i joves.

L’Ajuntament de Sant Pere
de Vilamajor ha obert un
compte per fer donacions
destinades a despeses o
actuacions de conscienciació
a favor de la realització
d’un referèndum per la
independència. L’objectiu
és recaptar 1.714 euros,
corresponents a una partida
que el govern va incloure en
el pressupost a proposta de
l’ANC local.
La idea era que aquesta
partida no sortís dels recursos ordinaris de l’Ajuntament, sinó d’aportacions
populars voluntàries des d’1
euro per persona. Per fer les
aportacions només cal fer un
ingrés o bé una transferència
al compte “1714” (2013 0042
15 0200903892) que ha obert
l’Ajuntament de Sant Pere de
Vilamajor. No cal deixar cap
referència ja que l’aportació
és voluntària i anònima.
Periòdicament l’Ajuntament
publicarà les aportacions
rebudes

