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Gironella reparteix més de 100
roses a persones majors de 80
anys que viuen soles
Una de les novetats d'enguany és la implicació del Servei Socioeducatiu Itinerant
del Berguedà (SSIB) i de 'Gironella tots eduquem', així com la implicació dels
centres educatius

Imatges de l'entrega de roses a Gironella. | Ajuntament de Gironella

El projecte «Roses solidàries» que des de fa anys porta roses als avis i àvies de Gironella el dia de
Sant Jordi s'ha fet gran amb la col·laboració dels alumnes de les escoles i l'institut. Amb motiu de
la diada, s'han repartit més de 100 roses fetes a mà a persones majors de 80 anys que viuen
soles. En total, més de 90 voluntaris han participat als tallers de creació de roses i les han repartit.

La regidora d'Atenció a les Persones, Teresa Terricabres, ha valorat molt positivament
l'experiència i ha agraït el paper dels voluntaris. Terricabres s'ha mostrat satisfeta amb la
implicació de les entitats, que va en augment any rere any.
El projecte, que enguany celebra la sisena edició, va sorgir de la col·laboració entre els serveis
socials municipals, i el Casal de la Gent Gran "La Llar" , i està obert a totes les persones i entitats
del municipi. Una de les novetats d'enguany és la implicació del Servei Socioeducatiu Itinerant del
Berguedà (SSIB) i de 'Gironella tots eduquem' en l'elaboració de les roses, així com la implicació dels
centres educatius, l'AEIG Sebastià Montraveta, el Centre Pedraforca, treballadores del CAP i
professionals i regidors de l'ajuntament en repartir les roses.
https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/16627/gironella/reparteix/mes/100/roses/persones/majors/80/anys/viuen/soles
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? En motiu de la diada de Sant Jordi, i per sisè any consecutiu, voluntaris, centres educatius,
entitats, regidors i treballadors municipals han repartit més de 100 roses fetes a mà a gironellencs
majors de 80 anys que viuen sols! https://t.co/SuJUgE8pgi (https://t.co/SuJUgE8pgi)
pic.twitter.com/omb0u4CwwC (https://t.co/omb0u4CwwC)
? Ajuntament Gironella (@AjGironella) 23 d'abril de 2019
(https://twitter.com/AjGironella/status/1120731441711734784?ref_src=twsrc%5Etfw)

Les roses solidàries, el projecte de l'@AjGironella
(https://twitter.com/AjGironella?ref_src=twsrc%5Etfw) perquè cap ciutadà de #Gironella
(https://twitter.com/hashtag/Gironella?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) major de 80 anys i que
visqui sol es quedi sense la rosa en la #DiadaSantJordi
(https://twitter.com/hashtag/DiadaSantJordi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . El seu agraïment
és immens, i el nostre també pic.twitter.com/s0g3LYmrqs ( https://t.co/s0g3LYmrqs)
? ?David Font? (@david_font) 23 d'abril de 2019
(https://twitter.com/david_font/status/1120719746641604608?ref_src=twsrc%5Etfw)
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