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El Projecte Clau treballa amb els
nens més enllà de l’horari escolar
Iniciativa del Pla integral de Collblanc-la Torrassa per acompanyar els infants quan surten de classe
Uns 40 infants de 3 a 12 anys
de Collblanc-la Torrassa s’han
beneficiat del Projec te Clau
que desenvolupa l’esplai ÍtacaEls Vents. L’objectiu és atendre
els nens que no tenen ningú
que se’n pugui fer càrrec un cop
han acabat l’horari escolar. Els
monitors de l’esplai els passen
a recollir per set escoles del
districte i els porten a l’Hotel
ii
d’Entitats de la ronda de la Torrassa, 105.
Els nens berenen, fan els deures, segueixen activitats de reforç
escolar o participen en activitats
educatives extraescolars fins que els
seus pares els passen a recollir. El
servei funciona fins a les 20h.
Els 40 infants que han participat
en el projecte durant el primer any
de funcionament arriben a través
dels serveis socials. “No tenen cap
referent adult fora de l’horari escolar
i les famílies confien en nosaltres
per a la seva atenció”, va explicar el
director d’Ítaca, Felipe Campos.
El projecte forma par t de les
actuacions socials recollides en el
Pla integral de Collblanc-la Torrassa
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Fainé i Corbacho amb alguns nens que participen en el Projecte Clau

(PICT) i es fa amb el suport econòmic de La Caixa. Precisament l’alcalde, Celestino Corbacho, i el president de l’entitat financera, Isidre
Fainé, van visitar l’Hotel d’Entitats
per comprovar el desenvolupament
del projecte. Tots dos van mostrar
la seva satisfacció pel bon funcionament del servei i Fainé va dir estar
“encantat” de colaborar-hi.
Corbacho va afirmar que encara
queden moltes coses per fer i, apro
fitant la presència del president de
La Caixa i “el corrent de simpatia
que sent per aquest barri Isidre
Fainé”, va anunciar el propòsit de
l’Ajuntament que s’instal·lin 1.000
ascensors en cinc anys. Per això –va
afegir– “necessitem diners”.
Isidre Fainé va ressaltar el compro
mís de La Caixa amb L’Hospitalet i,
dirigint-se a l’alcalde, va dir: “compta
amb nosaltres, tenim altres projectes i estem al vostre costat”.
La Caixa participa, mitjançant un
conveni signat el 2006 amb l’Ajuntament, en programes d’equilibri i
cohesió social, en el marc del Pla
integral de Collblanc la Torrassa.
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