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La Betsaida, nou centre de referència 
per la igualtat d’oportunitats 

 
Els infants i joves del Casal dels Infants mostren el  

nou local al President Artur Mas 
 

 

Badalona, 9 de març de 2015.-  El nou centre de referència del Casal, al barri 
de Llefià de Badalona, La Betsaida, ha obert avui les seves portes a les 
institucions, empreses i ciutadans que l’han fet possible. Els infants, joves i 
famílies del Casal de Badalona l’han mostrada, orgullosos, als il·lustres 
convidats. 
 
La jornada ha començat a les 5 de la tarda amb la visita del Molt Honorable 

Senyor Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya que, guiat pel 
Miguel i la Tania, dos infants del Casal, ha visitat les instal·lacions de La 
Betsaida acompanyat també de l’Honorable Senyora Neus Munté, Consellera 
de Benestar Social i Família; l’il·lustríssim Senyor Juan Fernández, 4t Tinent 
d’Alcalde de l’Àmbit d’Atenció a les persones de l’Ajuntament de Badalona,  el 
Senyor Jaume Giró, Director General de la Fundació Bancària “la Caixa”,  el 
Senyor Marc Simón, Director Corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació 
Bancària “la Caixa”; la Senyora Roser Rosell, presidenta del Casal dels 
Infants i la resta de membres de la junta directiva i de l’equip del Casal dels 
Infants. 
 
Les personalitats han pogut visitar els espais de l’antiga i remodelada escola 
badalonina on el Casal dels Infants treballa des del passat mes d’octubre per la 
igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes (Casal Obert Infantil), dels joves 
(Casal Jove de Badalona i Xarxa d’Accés al Treball) i de les famílies (Vincles, 
Xarxes d’Ajudes i Serveis per a famílies de Badalona Sud, l’Esport Suma) dels 
barris que l’envolten. En total, més de 400 infants, joves i les seves famílies 

gaudeixen del nou espai. 

Acte seguit, han arribat la resta de personalitats entre les que es troben 
l’Il·lustríssim Alcalde de Sant Adrià de Besòs, Senyor Joan Callau, la 
Il·lustríssima Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Senyora Núria Parlón 
i alts representants d’empreses col·laboradores del Casal dels Infants.  

Un cop acabada la visita, Roser Rossell, Presidenta del Casal dels Infants, ha 
explicat: ”Comptar amb els nens i nenes, escoltar-los, saber què senten i què  



 

 

pensen, fer-los costat, que lliurement participin, des de la confiança i la 
seguretat que hem de fer que tinguin, en ells i en nosaltres. Aquest és el repte 
diari del Casal”, ha prosseguit. Rosell, que ha agraït amb emoció l’èxit 
d’assistència a l’acte, ha destacat la generositat de la propietària, la Sra. Maria 
Mateu, que ha cedit l’espai per convertir-lo en referència de la “igualtat 
d’oportunitats, teixint complicitats en el barri i la ciutat”. En aquest sentit, Rosell 
ha assenyalat també que La Betsaida i, en general el Casal dels Infants vetllen 
pels Drets dels Infants, garants d’aquesta igualtat “els nostres drets no són un 
privilegi, sinó la única forma de ser feliços”, ha recitat, parafrasejant a una de 
les joves participants del Casal. “Aquest jovent empeny amb força perquè se 
senten ciutadans i volen participar”, ha continuat Rosell, “són els autèntics 
protagonistes d’aquesta organització ciutadana, que se sent també lluitadora i 
corresponsable del seu entorn”. 

Acte seguit, ha estat el torn d’un dels principals impulsors de la nova Betsaida, 
la Fundació Bancària “la Caixa”. El seu Director General, Jaume Giró, ha 
destacat que “La Betsaida és, sens dubte, un lloc excepcional. I són les 
persones del Casal, infants, joves i famílies de Badalona, les que ho fan 
possible. Des de l’Obra Social “la Caixa” ens mantenim fermament 
compromesos amb la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral de 
tots ells, per tant, no podem sentir-nos més agraïts i satisfets de formar part 
d’aquest nou projecte que de ben segur generarà molts moments de felicitat, a 
la vegada enriquirà valors i millorarà la salut física i emocional de moltes 
persones.” 

L’acte l’ha conclòs el Molt Honorable Senyor Artur Mas, President de la 
Generalitat de Catalunya, una institució que, a través del Departament de 
Benestar Social i Família, ha estat clau per poder reobrir La Betsaida.  

 

Més informació 

 

Casal dels Infants 

Raquel Ortega rortega@casaldelsinfants.org 

Jorge Pellicer comunicacio@casaldelsinfants.org 

Tlf. 933170013 

 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


