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Comencem la setmana  coneixent l’Associació Tapís, una entitat sense ànim de 
lucre, que vol donar resposta  a la situació en que es troben moltes persones  
amb exclusió social i que afecten a persones de Vic i de la comarca. Mireu 
aquest vídeo de l’Associació
https://youtu.be/ABNF4ouG1aA 
Coneixies aquesta associació?
Quina aportació creus que tu pots fer? Parleu-ne

Fundació humanitària Doctor Trueta
Mira i escolta atentament aquest vídeo. Ens explica dues 
accions que realitza la fundació: inserció de persones amb 
algun tipus de discapacitat i ajuda a les necessitats d’alguns 
països del Tercer Món 
https://www.youtube.com/watch?v=nM3C0OO69qA
Coneixies aquesta ONG?Informa’t per saber com pots 
col·laborar

A Vic tenim aquesta entitat que lluita contra la pobresa.Escolta bé el video. 
Després feu una pluja de coses que heu vist que fa Càritas per tal d’ajudar a 
les persones que viuen en la pobresa o la misèria.
Si en coneixeu alguna més que no hagi sortit en el video també la podeu dir.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQqr7AGJ0

CRÉIXER ÉS COMPROMETRE’S

Durant aquesta setmana volem fer visible el compromís de moltes entitats que 
passen desapercebudes i amb el seu gra de sorra ajuden a fer un món millor. 
El que aquesta setmana et presentem no és sinó una petita mostra del que es fa 
a Vic, Osona, Catalunya, al món… I tu què pots fer per aportar el teu petit gra de 
sorra?

                            Segurament alguns de vosaltres coneixeu el Casal de la pau,
                            una activitat del Casal Claret.
                            Us convidem a llegir aquest full informatiu en el que podem 
                            veure algunes de les activitats que el Casal realitza.
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Casal+Claret/FMfcgxwDrHpMn
NGKkkNhsZWXVJwMzDGf
Què en penseu de tot el que fan? 

Llegeix l’annex que parla sobre aquesta entitat. Què en 
penses?

Sabies que hi ha molta gent gran que es troba sola?
Pensa en els teus avis i en altres persones grans que 
coneguis. 
Quina actitud has de tenir amb elles?

https://youtu.be/ABNF4ouG1aA
https://www.youtube.com/watch?v=nM3C0OO69qA
https://www.youtube.com/watch?v=ZAlQqr7AGJ0
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Casal+Claret/FMfcgxwDrHpMnNGKkkNhsZWXVJwMzDGf
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Casal+Claret/FMfcgxwDrHpMnNGKkkNhsZWXVJwMzDGf


ANNEX 
 
L'entitat de voluntaris Amics de la Gent Gran inaugura seu a Vic 
 
A Osona, 5.576 persones grans viuen soles, segons les dades d'Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya) del 2011.  
Amb l’objectiu d’impulsar l’acompanyament a persones grans en situació 
de soledat no volguda, l'associació de voluntariat, Amics de la Gent Gran, 
va inaugurar el dia  4 de novembre, de 2015  una seu a la comarca, situada 
al Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de Vic. 
El projecte treballa perquè les persones grans que estan soles rebin 
setmanalment la visita d’una persona voluntària i hi estableixin un vincle 
d’amistat.  
A més, organitza actes per la revetlla de Sant Joan o per Nadal. La de Vic 
és la 7a de l'entitat a Catalunya 
 


