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Actualitat GRÀ D´ARRÒS

Viatge	  de	  seguiment	  a	  Senegal

A la Junta del 7 de març del 2012, es van aprovar els projectes d'educació relatius
al 2012, entre els quals destaquen la continuïtat del projecte a Alto de la Virgen a
Medellín (Colòmbia) i l'aposta decidida pel Col · legi Kalasans a Dakar (Senegal).

Ramon Blanch, president de Gra d'Arròs, i la seva dona, s'han desplaçat a Dakar
el  18 d'abril  per dur a terme el  seguiment i  l'avaluació dels projectes en curs.
Durant  quatre dies han conegut  de prop la realitat  de l'educació en els  barris
perifèrics de Dakar.

Des de fa dos anys, Gra d'Arròs beca una classe de secundaria de 43 nens i
nenes del Col·legi Kalasans, ubicat al barri de Thiaroye de Pikine. Durant el 2012,
volem augmentar la nostra col·laboració amb la contrapart  Education Solidaire
cofinançant la construcció de 2 aules més a la mateixa escola.

El protagonista del Mes

Anderson Muñoz Chavarriaga

Anderson és un adolescent molt responsable que resideix a la barriada de l'Alto de la Virgen. En aquest barri es troba
el centre de dia, finançat per Gra d'Arròs, on nens i nenes reben classes de reforç escolar que els permetran ingressar
a l'escola pública.

Des de l'any 2011, Anderson és un dels 9 beneficiaris de la beca Gra d'Arròs per a cursar el Batxillerat. Demostra un
gran interès i il·lusió en finalitzar-ho per poder incorporar-se a una escola de formació professional on aprendrà un
ofici i així poder accedir a un treball digne i ajudar, com és el seu desig, en l'economia de la seva família.

Divulgació i Activitats

II Torneig de Golf Solidari Gra d'Arròs

Al Club de Golf de Vallromanes, i gràcies a la desinteressada col·laboració del nostre soci Toni Viñas,
tindrà lloc els dies 28 i 29 de setembre 2012, el II Torneig de Golf Solidari Gra d'Arròs.

Durant aquest esdeveniment, volem divulgar la tasca social  que desenvolupem i  incorporar nous
simpatitzants i col·laboradors al projecte.

Si ens vols escriure ho pots fer a l'adreça info@gradarros.org.

Les aportacions les pots fer al compte corrent de la Caja de Ahorros de Navarra, número:2054 0300 50 915427116

Visita'ns a la nostra web: www.gradarros.org
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