Aquest any, en fem una altra!
2a edició de la ‘Tapa Solidària’
Aquest matí el restaurant Tickets ha acollit l’acte de presentació de la 2a edició de la
Tapa Solidària, un projecte apadrinat pels germans Adrià que rep l’extraordinari
suport de 71 restaurants de Barcelona

Foto de família dels restaurants col·laboradors de la Tapa 2012, juntament amb
l’alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias

Barcelona, 16 d’octubre de 2012. Aquest matí, a les 10h30, el restaurant Tickets, dels
germans Albert i Ferran Adrià, ha acollit l’acte de presentació de la 2a edició de la Tapa
Solidària, que ha reunit una cinquantena de xefs dels 71 restaurants que enguany participen
al projecte de la Tapa Solidària.
L’acte ha estat presidit per l’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, el president del
Casal dels Infants, Dani Jorquera, i l’Albert Adrià. També han assistit a l’acte el Sr. Jordi
Bort, president de l’INCAVI, Violant Cervera, directora general d’Acció Cívica i Comunitària
de la Generalitat de Catalunya, i Maite Fandos, tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona.
La presentació de la Tapa ha comptat amb la participació dels principals xefs de Barcelona
com Carles Abellan de ‘Tapas 24’, Mey Hofmann de ‘Hofmann’, Xavier Pellicer d’’El Racó de
Can Fabes’, en Quim Marquès d’’El Suquet de l’Almirall’, Albert Raurich de ‘Dos Palillos’, Paco
Pérez de ‘The Mirror’, Hideki Matsuhisa del restaurant ‘Shunka’, entre molts d’altres que han
donat suport a la presentació en societat de la 2a edició de la Tapa Solidària del Casal dels
Infants.

A la foto, d’esquerra a dreta: Dani Jorquera, president del Casal dels Infants, Mey Hofmann,
l’alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias, i Eduard Arola.

Dani Jorquera, president del Casal dels Infants ha donat la benvinguda als assistents, i ha
destacat que al Casal ‘treballem fa 30 anys contra la pobresa infantil al nostre país. Lluitem
contra l’exclusió social. Creiem en la justícia social. En un món més just per avui, però també per
d’aquí a 50 anys. I això només ho aconseguirem invertint, sent conscients com a societat del
problema que pateixen avui, al nostre país 1 de cada 4 nens i nenes.’ El president del Casal ha
volgut fer èmfasi en aquesta realitat: 1 de cada 4 nens a casa nostra és pobre, ‘ajudar-los,
donar un cop de mà no es CARITAT, és justícia, i és per això que es fan tan necessàries iniciatives
com aquesta’.

Després de la presentació, s’ha ofert un esmorzar al assistents, gentilesa d’Escribà.

A continuació ha pres la paraula el Sr. Lluís Prats, membre de l’Associació del Casal i
integrant de la comissió organitzadora de la Tapa, que ha explicat els aspectes més pràctics
del projecte de la Tapa que enguany aglutina 71 restaurants col·laboradors.
L’Albert Adrià, per la seva part, ha recordat la importància de repetir l’experiència de la Tapa
tenint en compte els moments especialment fràgils que vivim i la importància de sumar
esforços per transformar les vides de molts infants del nostre país.
L’Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, ha pres la paraula a continuació i ha assenyalat
que ‘si els infants no van endavant, no tenim futur’. ‘Moltes persones reben un suport i una
formació per fer un salt endavant. I això és el que fa el Casal, en situacions molt difícils. És una
feina fonamental. No ha de ser una feina silenciosa’. L’acalde de Barcelona ha volgut subratllar
que la suma del sector gastronòmic, un àmbit creador de riquesa, i del sector social és
explosiva i, en casos com el de la Tapa Solidària, ‘permet generar consciència social’.

A la imatge, el parlament de l’alcalde de Barcelona, acompanyat de l’Albert Adrià.

Durant l’acte, els xefs assistents a la presentació, han participat de l’enregistrament del vídeo
promocional 2012 del projecte de la Tapa, el qual permetrà fer difusió de la campanya a
través de les xarxes socials i fer arribar a més persones la iniciativa.

Els germans Torres participen en l’enregistrament del vídeo de la Tapa Solidària 2012,
que ha estat possible gràcies al suport de persones voluntàries i dos alumnes del Casal
dels Infants.

1 de cada 4 infants, amenaçats per la pobresa infantil. Què hi ha darrera la xifra?
Les xifres de la pobresa al nostre país són cada cop més dures. 1 de cada 5 catalans pateix la
pobresa. 1 de cada 4 , si parlem d’infants.
La nostra societat genera desigualtats socials i la crisi fa més grans les diferències. La família,
l’escola i el barri on neix i creix un infant és on es guanyen o perden oportunitats. Un entorn
deprimit pot determinar les seves opcions, si socialment no podem compensar-ho. Els
principals riscos d’exclusió en la vida adulta estan relacionats amb experiències
d’exclusió viscudes durant la infància.
“1 de cada 4 infants del nostre país és pobre” vol dir que la seva família no està prou forta i
segura per oferir-li el benestar que necessita; que difícilment pot comptar amb un
acompanyament escolar; que no pot accedir a un temps de lleure educatiu; que al barri on
viu, i a l’escola on li toca anar, molts nens i nenes pateixen com ell; i això fa el seu entorn
extremadament limitador, molt poc estimulant i il·lusionador i l’aïlla socialment.
1 de cada 4 infants del nostre país requereix un esforç extraordinari per compensar
aquesta situació de partida. Però, si com a societat no ens esforcem amb ell, si no té un
suport continuat, tot sol no pot arribar-hi.

Menja una Tapa Solidària i suma el teu esforç contra la pobresa infantil
Cada restaurant col·laborador aporta 0,50 euros
de la venda d’una tapa de la seva carta al Casal
dels Infants. I amb la consumició de la Tapa, hi
ha l’opció d’omplir les dades del posagots de la
Tapa i participar en el sorteig d’un àpat per a
dues persones cedit per cada un dels
restaurants.
Els beneficis de la Tapa Solidària es destinaran
a un dels projectes del Casal que cada dia donen
suport als barris més vulnerables, on es
concentren majors desigualtats: on hi viuen
infants, joves i famílies en situació de pobresa i
exclusió. Aquest suport es traduirà en més
oportunitats per transformar la seva realitat.
El projecte de la Tapa Solidària comença avui, 16 d’octubre, i finalitzarà el proper 16 de
gener de 2013. L’acte de cloenda tindrà lloc al febrer, al restaurant Arola, de l’Hotel Arts.
Seguiu el fil de la Tapa Solidària a:
http://tapasolidaria.org/
http://www.facebook.com/tapasolidaria
@tapasolidaria
www.casaldelsinfants.org

La suma d’esforços és transformadora
L’octubre de 2011 neix la Tapa Solidària, un projecte apadrinat per l’Albert i el Ferran Adrià,
per unir esforços en la lluita contra la pobresa infantil. En la 1a edició, i gràcies al suport de 62
restaurants, vam aconseguir transformar 40.000 tapes venudes en oportunitats i el projecte
maternoinfantil Vincles ha continuat obert el 2012 per acompanyar els infants de 0 a 3 anys i
les seves mares.
Al Casal cada vegada estem més convençuts que les dificultats es combaten sumant més
complicitats encara. Gràcies a la suma d’esforços cerquem oportunitats per als infants en risc.
Som moltes persones que cada dia ens comprometem amb més de 6.000 infants i les seves
famílies: fent-los costat, acompanyant-los, transformant la seva realitat en oportunitats i
esforç per seguir endavant, per sortir-se’n malgrat tot.

Al Casal volem donar aquesta esperança. Invertim en la igualtat d’oportunitats de molts
infants en risc, i no ho fem sols. Ho fem amb la complicitat de moltes persones que, com els
xefs i els seus equips que participen a la Tapa, ens movem pel canvi social, per la igualtat
d’oportunitats i per construir un futur millor des de l’acció, fent del lema de l’entitat ‘Persones per persones’ - una realitat.

Casal dels Infants, gairebé 30 anys de compromís contra la pobresa infantil
Al Casal dels Infants acompanyem més de 6.000 infants, joves i famílies a fer petits passos
cap a l’autonomia, cada dia. Reforcem l’educació als nens i nenes que ho necessiten, donem
suport a les seves famílies, formem en oficis els joves i els procurem oportunitats de treball.
I ho fem als barris que concentren les situacions més greus d’exclusió social: el Raval, la Mina,
Sant Adrià de Besòs, Badalona Sud, barris de Fondo i Santa Rosa-Raval a Santa Coloma i al
municipi de Salt a Girona.
No són temps fàcils. Per a ningú. I la crisi, a aquests infants i joves els afecta molt més perquè
la seva situació és ja d’inici molt vulnerable. Al Casal creiem que “la pobresa no ha de ser
hereditària” i des de fa 29 anys lluitem per trencar aquest cercle.

Més informació:
Enric Canet (ecanet@casaldelsinfants.org)
Tels. Contacte: 93. 317. 00.13/ 629 048 479
Raquel Ortega (rortega@casaldelsinfants.org)
Tels. Contacte: 93. 318. 83. 09/ 608 174 398
www.casaldelsinfants.org

