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L'Obra Social “la Caixa” destina 11.000 euros a dues entitats de Sant Cugat

Entitats

L'Obra Social “la Caixa” destina
11.000 euros a dues entitats de Sant
Cugat
perRedacció del TOT
fa 1 día

Es tracta de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur i la Casa de Dios

L'Obra Social "la Caixa" subvenciona diferents entitats santcugatenques FOTO:
Cedida

L’Obra Social “la Caixa” "reafirma el seu compromís social a Sant Cugat" realitzant una
col·laboració de 11.000 euros a dues entitats socials de la vila, la Fundació Acció Solidària

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/poble/activitatsdentitats/lobrasociallacaixadestina11000eurosaduesentitatsdesantcu65056102.html
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L'Obra Social “la Caixa” destina 11.000 euros a dues entitats de Sant Cugat

contra l´Atur i la Casa de Dios. Dues entitats que atenen famílies en risc d’exclusió social de la
zona.
Amb aquets donatius, les entitats reben una nova empenta per tal de continuar amb l’objectiu de
cobrir les necessitats bàsiques d´aquells qui més ho necessiten.

Fundació Acció Solidària Contra l´Atur
El Fons Social Sant CugatValldoreix va néixer al 1998 de la mà de Maria Antònia Gili, que va
reunir un grup de voluntaris per posar en marxa el servei de préstecs sense interessos per a
persones que vivien dificultats econòmiques. I, des del 2000, és un programa de la Fundació
Acció Solidària Contra l´Atur. L’Obra Social “la Caixa” hi col·labora amb 7.000 euros.
L’activitat principal de l’entitat s´enfoca a la concessió de microcrèdits sense interès adreçats a
persones en risc d´exclusió social. Es tracta de préstecs de petites quantitats a tornar a curt
termini i majoritàriament per fer front a les factures energètiques dels habitatges de col·lectius en
risc d´exclusió social.
Per un altre costat, amb col·laboració dels Serveis Socials de l´Ajuntament de Sant Cugat, atenen
persones amb edat avançada i rendes baixes amb necessitats socioeconòmiques. També s´ajuda a
la població immigrant de la ciutat, a qui se'ls facilita ajuda per crear un petit negoci o comprar un
tros de terra per conrear en els seus països d´origen.

Casa de Dios
La Iglesia Evangélica Casa de Dios Sant Cugat és una església evangèlica que pertany a
l’Assamblea de Déu d’Espanya. A més de les reunions de culte a Déu al temple, també realitzen
missions d’ajuda a col·lectius amb necessitats. Estan oberts per tothom que els demani ajuda,
intentant disposar de banc d’aliments i de roba.
Al temple han habilitat guarderia i escola per reforçar els moments en els que els pares ho
necessitin.
L’Obra Social “la Caixa” hi col·labora amb 4.000 euros.
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