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Actualitat GRA D´ARRÒS
Finalització de la construcció de les 2 aules en el Col·legi Thiaroye a Dakar.

L’escola de Thiaroye, gestionada per la nostra contrapart Education Solidaire, fa temps havia
quedat molt per sota de les seves possibilitats per l’allau de peticions d’escolarització de la zona.
Gra d’Arròs que està becant de temps en ça un curs complet de secundaria, ha respost a la crida
per a participar en el finançament de 2 noves aules del centre per l’actual curs 2013.
Les obres van començà a primers de juny, abans de l’època de pluges de l’estiu, i malgrat la
previsió d’avançament es conclogueren pel setembre i per sort enguany les pluges no foren
importants. Aquestes aules acullen 100 nous alumnes.
En un futur immediat la nostra contrapart té com objectiu la construcció de tot un nou conjunt
d’edificis que permetrà fer tota la ensenyança de dues línies des de pàrvuls fins l’acabament de la
secundaria per accedir desprès directament a l’Universitat.
També ajudarà a baixar la ratio d’alumnes per aula ben bé a la meitat d’ara (80 alumnes), i la recuperació de l’aula d’informàtica i la biblioteca ara
ocupada per manca d’espai per aules de curs normal.

Història de Vida
Deizy Yuliana Martinez Jiménez
Us presentem a la noia Deyzi, té 14 anys. S’incorporà al nostre projecte de Beques en l’Alto de la Virgen, a Medellín,
Colòmbia, en l’any 2011.
Ella forma part del nostra grup de 10 becats pels anys escolars 2012-2013 i 2014. Deyzi acabarà el batxillerat d’aquí dos
anys per entrar a l’Universitat. Es una noia brillant en els estudis, responsable i molt comunicativa amb companys i mestres.
Procedeix de la mateixa barriada on Gra d’Arròs sosté el centre de dia i el preescolar. Ella juntament amb els altres becats,
són exemple per la comunitat social del lloc, doncs amb l’esforç i sacrifici personal, es pot assolir una formació superior per
accedir desprès a un treball digna que de ben segur contribuirà a millorar les condicions de la seva família.

Divulgació i Activitats
Concert Solidari Gra d’Arròs a Barcelona

El passat 28 d’octubre gaudirem d’un concert solidari a benefici de
Gra d'Arròs gracies a la inestimable col·laboració de la Sala Luz de
Gas i del magnífic grup Coriolà.
El grup ens va presentar els seus nous temes compostos i escrits per
ells mateixos en una vetllada entranyable en què gairebé 200
persones van poder conèixer més de prop els nostres projectes,
adquirir algun producte solidari i compartir una copa junts. Aquest
primer esdeveniment organitzat per Gra d'Arròs pretén tenir
continuïtat en successius anys a fi de divulgar les nostres actuacions
entre un major collectiu de simpatitzants i ampliar amb això la nostra
base social.

Gra d'Arròs vol consolidar i ampliar els seus projectes al Senegal, Colòmbia i Equador orientats a l'educació i als
drets infantils de comunitats en risc d'exclusió social, de la mà de acreditades contraparts locals.
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II Torneig de Golf Gra d’Arròs a Vallromanes

Gràcies a la col·laboració del Club de Golf Vallromanes, vàrem
organitzar el II Torneig de Golf Solidari Gra d’Arròs sota la
direcció del nostre company i membre de la Junta, Antoni Viñas i
amb la amabilíssima i entusiasta col·laboració directa a peu de
canó de la seva família i demés voluntaris.
L’intensa pluja fer que s’ajornés per a més endavant. Però amb
l’exquisida amabilitat del Club de Golf i els bons oficis d’en Antoni
Viñas es pogué disputar al següent cap de setmana. Foren uns
180 els participants que gaudiren d’un bon golf relaxat i d’un
excel·lent repartiment de premis a la clausura del campionat.
Fruït d’una gran participació d’esponsors.
El Club de Golf Vallromanes, satisfet per com havia anat tot, ens facilitarà de nou les instal·lacions per un altra torneig pel maig del proper any 2013.
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

