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Amics,

Hem conclòs aquest darrer any 2011 amb una gran satisfacció compartida per tots els socis i
simpatitzants de Gra d'Arròs. Hem obtingut una xifra récord de projectes d'educació rexecutats amb
24.300 euros que s'han destinat a quatre projectes exemplars.

Podem estar satisfets, perquè ens han recolzat quatre contraparts directament executores,
absolutament acreditades per la seva solvència en l'àmbit de l'ensenyament. Els nostres recursos
permeten assolir una cobertura a més de 250 nois i noies que no tenen cap altra recurs educatiu que el
que els proporciona la nostra Associació. En la propera Memòria us ho ampliarem.

La protagonista del Mes

Diana Lucero Gonzalez Giraldo

És una noia de 19 anys que ha acabat els estudis de l'últim grau de baxillerat molt satisfactoriament a la "Institución
Educativa Gimansio Guayacanes". Aquesta noia ingressà en el programa de beques que ofereix Gra d'Arròs
l'01.08.2009.

Té dos germans més petits. El seu somni és aconseguir la titulació de medicina. Es tracta d'una persona molt sociable
i comunicativa amb tots els seus amics i companys d'estudi.

Esperem poder conèixer-la personalment quan ens desplacem a Medellín. Casos como el de Diana ens ensenyen
que el nostre esforç val la pena.

Divulgació i Activitats

Activitats a Barcelona - II Torneig de Golf "Gra d'Arròs"

La nostra Junta gestora s'ha reunit cada mes i ha programat i executat al llarg del 2011, amb la
valuosa col•laboració activa de varis socis, diverses activitats de captació i esdeveniments com el
Primer Torneig de Golf "Gra d'Arròs", del qual podem, des d'ara, anunciar una segona edició
enguany per aquest 2012. Aquest cop en el Club de Golf Vallromanes. Aviat us informarem de la
data.

Per recolzar els nostres projectes compromesos amb la infància, Gra D'Arròs convoca a tots els
socis simpatitzants i amics a impulsar i col•laborar en els esdeveniments i actes de divulgació i
captació que la nostra ONG ha a programat per aquest any.

Comptem amb tots vosaltres!

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: 2054/030050915427116 

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


