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Informem

Sant Quirze s’il·lumina pel Dia Mundial per la Dislèxia
Sant Quirze s’il·luminarà de blau amb motiu del Dia Mundial per la Dislèxia, demà 10
d’octubre. El sortidor d’aigua del parc de les Morisques es tenyirà d’aquest color a partir de
les 12 de a nit d’avui i durant tota la jornada de demà, per visibilitzar aquest trastorn.
Sant Quirze se suma així als múltiples municipis que volen donar a conèixer la situació que
viuen les persones amb dislèxia, un trastorn no massa conegut i motiu del 60% del fracàs
escolar.
La dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i
específic, que es dóna en infants que no presenten cap hàndicap físic, psíquic ni
sociocultural, i que deriva en una alteració del neurodesenvolupament. Els infants dislèxics
són nens i nenes intel·ligents que només presenten dificultats en tasques relacionades
amb la lectura i l’escriptura. La dislèxia afecta entre un 5 i un 17% d’infants en edat
escolar, i és més freqüent en nens que en nenes. El principal problema és que no és
compatible amb el nostre sistema educatiu, doncs l’aprenentatge es realitza mitjançant el
codi escrit i això dificulta al nen/a assimilar certs continguts.
Per això, cal treballar per visibilitzar el trastorn i aconseguir que el sistema educatiu
inclogui recursos perquè aquests infants comptin amb el suport d’aprenentatge necessari
per facilitar la seva trajectòria educativa. La detecció precoç i les pautes per tractar-la són
essencials per prevenir les seqüeles.

Tres punts de Sant Quirze recolliran aliments per al Gran Recapte
Es necessiten persones voluntàries per als dies 22 i 23 de novembre
El Gran Recapte l’Aliments s’organitza els dies 22 i 23 de novembre a tot Catalunya i Sant
Quirze hi participa activament. Així doncs, es podran aportar aliments als següents punts:
Alcampo, Bonàrea i Condis. Aquests establiments participen recollint aliments bàsics per
aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària.
La iniciativa també té com a objectiu donar a conèixer la situació per la qual passen
aquestes persones. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs
d'Aliments de Catalunya.
Les persones interessades a fer voluntariat o a coordinar un punt de recollida només cal
que entrin al web www.granrecapte.com, i triïn el lloc del municipi on volen participar-hi.
A Sant Quirze, la Mesa d’Aliments col·labora activament en el Gran Recapte. Segons
manifesta la tinent d’Alcaldia de Benestar i Cicles de Vida, Laura Flos, “les tres entitats que
la integren, juntament amb representants dels diferents grups, participem donant suport a
l’organització i al voluntariat de Sant Quirze; és una de les nostres prioritats que se sumen
a altres accions per atendre els col·lectius més vulnerables del poble”.
El Gran Recapte és possible gràcies a la col·laboració desinteressada de milers de
ciutadans que dediquen el seu temps, durant un cap de setmana al Banc dels Aliments.
L'any passat van ser més de 30.000 persones voluntàries en tot Catalunya i enguany
l'objectiu és comptar novament amb un mínim de 27.000 persones.
El Gran Recapte d'Aliments el 2018 va recollir 4.310.000 kg en més de 2.926 punts de
recollida i va comptar amb l'ajuda de més de 28.313 persones voluntàries.
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