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L'esborrany de Constitució de Santiago
Vidal vol llistes obertes i que els ciutadans
puguin demanar que es modifiqui
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Els citricultors convoquen una nova
manifestació a Alcanar el 8 de febrer per
exigir una resposta de la Generalitat
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El socialista Daniel Fernández deixa
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creuar l'arc de la passarel·la dels instituts
de Lleida
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L'ACA millora un tram de més d'un
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El projecte 'Compartint Taula'
preveu per a 2015 servir més de
173.000 àpats per a persones
grans que estan soles
23.12.2014

Badalona (ACN). L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) fa
donar un pas de gegant al projecte 'Compartint Taula', orientat a oferir un
àpat diari gratuït a persones grans amb necessitats socials i econòmiques
que viuen soles. El projecte, que es va posar en marxa el 2013, ha atès en
els dos darrers anys a 652 persones i s'han servit un total de 72.800 àpats a
través de 144 centres per a gent gran que hi estan associats. Per al 2015 la
previsió és la de més que doblar aquestes xifres. L'objectiu és repartir fins a
173.280 menjars per arribar a prop de 1.500 persones. "La població de gent
gran ha incrementat i les necessitats s'han multiplicat per deu", explica la
presidenta d'ACRA, Cinta Pascual.
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El Banc d'Espanya assegura que el consum
va ser més "dinàmic" el 2014
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Tarragona incorpora tres microbusos per
millorar el servei a Llevant i arribar a zones
de difícil accés
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Teresa Colom reivindica a través del conte
un univers imaginari on les persones
diferents "fan un món millor"
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Txarango, Els Amics de les Arts, Cesk
Freixes i The Crab Apple, els més nominats
pel públic als Premis Enderrock
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El Tresor capta 2.560 MEUR en lletres a tres
i nou mesos a un interès inferior a la meitat
respecte la darrera subhasta
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