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Càritas a Altafulla dobla el

seu espai físic que permetrà
millorar
la
gestió
dels
aliments
24 març 2021
Una de les entitats que més feina ha tingut en temps de
pandèmia i Covid-19 ha estat Càritas. Al nombre de persones
que s’atenen normalment s’hi han sumat aquelles altres que,
havent-se quedat a l’atur i sense rebre cap compensació
econòmica de l’estat, han de recórrer a les associacions del
tercer sector.

Moment de la visita efectuada a Càritas pel coalcalde
d’Altafulla. (foto: Ajuntament d’Altafulla)

A Altafulla, Càritas ha presentat ja de manera oficial
l’ampliació de la seva seu, ubicada a l’edifici annex a les
antigues escoles Teresa Manero, que ha doblat l’espai gràcies
a la inversió efectuada per l’ajuntament i xifrada en 10.000
euros.
Aquesta ampliació facilitarà una millor gestió dels aliments i
del seu emmagatzematge a més d’un canvi en l’atenció a les
famílies que utilitzen els seus serveis. El local de Càritas
té dues plantes i actualment l’entitat atén a 45 famílies tot
i que en ple epicentre de la pandèmia la xifra va arribar a la
seixantena. A més del servei d’aliments, Càritas du a terme
altres accions socials com ara el servei de mediació amb
l’Ajuntament d’Altafulla per a determinar quines persones
poden tenir necessitats bàsiques materials o poden acollir-se
a altres serveis com la cerca de feina o el lloguer d’un
habitatge.
Aquest dimecres, els representants de l’entitat solidària amb
la seva coordinador al capdavant, Carme Vives, han rebut la
visita del coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, en el que ha
estat l’acte oficial de reobertura després de les obres.
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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