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La botiga solidària de roba de Càrites de Mollet rep un
nou impuls econòmic
L’Obra Social la Caixa ha fet entrega d’un taló de 8.000 euros a la botiga
solidaria de roba de Càrites de Mollet La Teixidora. Aquest nou ajut
econòmic se suma als que la iniciativa solidària està reben de l’Ajuntament
per tal de poder tirar endavant el seu projecte. La Teixidora es va inaugurar
el passat mes de febrer gràcies al conveni de col·laboració signat entre
Càrites i l’Ajuntament, que va cedir el local.
Per a la responsable de Càrites a Mollet, Maria Teresa Securun “aquesta
aportació, per nosaltres, és un gran ajut que ens permetrà seguir la nostra
tasca social”.
Des de l’Obra Social La Caixa, el director d’àrea de negoci del Vallès Sud, Agustí
Cañellas, “projectes com aquest són la nostra raó de ser, ja que tenim la
possibilitat d’ajudar a aquells sectors de la societat que ho estan passant
malament”.
Des de l’Ajuntament, la regidora de Serveis Socials, Ana María Díaz, deia que
“tots els ajuts són necessaris i aquest servirà perquè Càrites pugui seguir
el seu projecte juntament amb el suport que té i seguirà tenint de
l’Ajuntament”.
Al marge de la cessió de l’espai, l’Ajuntament també bonifica els impostos que
paga el local.
Així mateix, aquest any, el consistori molletà, destinarà una subvenció de 20.000
mil euros a Càrites i 50.000 per a la compra d´aliments a les tres entitats que
formen part dels tres bancs d’aliments que hi ha a la ciutat.
Al marge dels 8.000 euros cedits a la botiga solidària, l’Obra Social la Caixa
també ha aportat 1.500 euros en aquest cas per col·laborar amb la gent del
menjador social que aquest dissabte inicia el camí de Sant Jaume.
(adjuntem fotografies)
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