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El projecte, promogut per Raval en Acció, orienta i proporciona suport
socioeducatiu a dones, tant adultes com menors
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El cardenal Omella ha visitat el centre d’activitats Terral. El projecte està promogut per Raval
en acció que pretén orientar i proporcionar suport socioeducatiu a dones tant grans com
joves. Amb uns objectius molt clars: “promocionar a la dona, facilitar la integració a totes les
persones immigrants, formar i promocionar-les” explicava la seva directora Concepció
Ordeix.

Visita pastoral del Cardenal
El cardenal ha pogut conèixer les instal·lacions i a moltes de les persones que en formen
part. Ha parlat amb elles i ha conegut situacions veritablement difícils. Les nenes del casal
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del centre han ofert al cardenal una cançó i un ball de benvinguda, així com un vídeo resum
de les activitats ofertes com les tècniques d’estudi o els casals d’estiu.

Activitats de Terral
El primer és l’anomenat «1@1». A través d’un sistema tutorial individual s’ofereix un
seguiment acadèmic a cada estudiant i el suport necessari per superar els estudis. Es
treballa comptant amb la col·laboració dels pares i en contacte amb l’escola. Seguidament es
troben les activitats extraescolares. Aquestes estan orientades a educar el temps de lleure, a
fomentar la convivència i l’amistat entre nenes de diferents cultures i procedències, i a
desenvolupar habilitats i capacitats artístiques, musicals o psicomotrius. Els esports també és
una activitat que Terral fomenta, per això tenen un equip de bàsquet i diferents competicions
que reforcen la integració. Finalment ens trobem amb el casal d’estiu que proporciona durant
el juliol activitats culturals, esportives i cíviques.
Terral ajuda a totes aquestes dones a fer créixer la seva conﬁança proporcionant un ventall
d’oportunitats pel seu present i el seu futur.
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