Més de 1.200 infants han rebut joguines gràcies a
la campanya de la Fundació Pere Tarrés
Ds, 17/01/2015 per Catalunya Religió

(Fundació Pere Tarrés) Un any més, i ja en són cinc, més 1.200 els infants i
adolescents en risc d’exclusió social dels centres socioeducatius que federa la
Fundació Pere han viscut la màgia dels regals que els Reis o el Tió els han deixat
aquest Nadal. Enguany, la gran quantitat de joguines recollides també ha permès
ampliar el lliurament a d’altres centres oberts i residencials municipals que
gestiona la Fundació Pere Tarrés i on també s’atenen infants en situació de
vulnerabilitat social.
Txus Guinea, responsable de la campanya de recollida de joguines de la Fundació
Pere Tarrés, explica que “quan veig als meus fills obrint els regals, penso que
gràcies a tantes persones que participen en aquesta campanya, altres infants amb
situacions difícils a casa seva també han pogut tenir els seus regals, sé que l’esforç
val la pena. I el dia 8 de gener van poder explicar als seus companys de classe que
ells també han tingut regals”.
Aquest any hi han participat treballadors de la Fundació Pere Tarrés, Fundació
Mapfre, Creu Roja Joventut de Catalunya, St. Peter’s School, Associació Amics de
la Papiroflexia, Transaher, Grupo Isep, els treballadors de l’empresa Oracle, i
estudiants del Col·legi Montserrat, l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la
Comissaria dels Mossos de Les Corts i els usuari/àries dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya que van recollir joguines per a la campanya en les seves
estacions, així com moltes persones que s’han adreçat directament a la Fundació
Pere Tarrés assabentades de la campanya a través de les xarxes socials. A més,
aquesta campanya és possible gràcies a la implicació voluntària de moltes
persones que han ajudat a classificar les joguines, embolicar-les, organitzar-les per
centres, repartir-les, etc.
Un cop les joguines arriben als centres socioeducatius tenen les joguines,
cadascun escull la manera més adient de repartir-les. En alguns casos, els seus
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responsables han optat per lliurar-les als pares i mares i que siguin el Reis o el
Pare Noel qui els deixin els regals a casa. En altres casos, s’ha optat per organitzar
una gran festa i donar els regals als infants al mateix centre socioeducatiu, fent
també partícips a les famílies. A més de les joguines per als més petits, enguany
també s’han demanat regals pensant en els adolescents, com ara colònies,
mocadors, bijuteria, motxilles, etc.
La Fundació Pere Tarrés a través del Moviment de Centres d’Esplai Cristians
Catalans federa a 21 centres socioeducatius que atenen uns 2.500 infants en risc
d'exclusió social cada tarda. Aquesta feina es desenvolupa a través de
professionals i del voluntariat que s'esforcen per atendre les seves necessitats
afectives, sanitàries, alimentàries, educatives i de desenvolupament. És per això
que aquesta campanya és tan important per ells, que volen que els dies de Nadal i
Reis siguin molt especial per a aquests infants, ja que moltes d'aquestes famílies
no tenen recursos per comprar coses bàsiques.
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