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elS projecteS de lluita contra la pobreSa de la creu 
roja reben el Suport de trac rehabilitació d’edificiS

trac rehabilitació d’edificiS ha sig-
nat un conveni amb la Creu Roja 
per col·laborar amb els projectes 
d’alimentació infantil i els programes 
d’ajudes de suport a l’habitatge de 
l’entitat.

La signatura del conveni, que va tenir lloc 
el 12 de febrer, va anar a càrrec del presi-
dent de la Creu Roja a Catalunya, Josep 
Marquès, i de l’administrador de Trac 
Rehabilitació d’Edificis, Francesc Mañas. 
 Segons aquest acord, durant el 2014, 
Trac Rehabilitació d’Edificis col·laborarà 
amb el Programa d’emergència per 
donar suport a l’alimentació infantil de la 
Creu Roja i el projecte d’ajudes de suport 
a l’habitatge de la institució humanitària.

Alimentació infantil
El Programa d’emergència de suport 
a l’alimentació infantil pretén ajudar a 
cobrir la quota de menjador escolar dels 
nens i nenes en situació de vulnerabilitat 
i, durant aquest curs, està beneficiant 
prop de 800 infants. A més, durant les 

vacances escolars, aquesta acció es 
complementa amb el repartiment de 
targetes de prepagament amb què 
les famílies poden comprar aliments 
per als seus fills i filles en comerços 
de proximitat. Durant les vacances 
d’estiu i d’hivern de 2013, aquestes 
ajudes van arribar a 1.851 infants 
en risc.  

Suport a l’habitatge
D’altra banda, per tal de cobrir les 
despeses de l’habitatge de les famílies 
en situació de vulnerabilitat, la Creu 
Roja distribueix ajudes econòmiques 
per pagar subministraments (aigua, 
llum, gas...), contribuint a pal·liar així 
l’anomenada “pobresa energètica”. ■
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