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El grup multinacional alemany Storopack Hans
Reichenecker dóna 5.000 euros per a programes
socials relacionats amb la infància
La multinacional alemanya Storopack, amb seu a Mollet, ha formalitzat
aquest matí la donació de 5.000 euros als Serveis Socials de l’Ajuntament,
que es destinaran a programes relacionats amb la infància.
Concretament, els diners aniran al Casal Obert que, gràcies a això, podrà
engegar un nou programa materno-infantil per als infants de famílies més
vulnerables. El Casal Obert és un espai socioeducatiu adreçat als infants i les
seves famílies que necessiten suport en l’educació i el creixement personal. El
Casal l'integra un equip professional format per educadors socials i monitors
que ofereixen una atenció personalitzada, dins un entorn que ajuda els infants
a millorar el seu desenvolupament i la seva relació, mitjançant el joc i les
activitats.
La signatura s’ha formalitzat aquest matí a l’Ajuntament. Hi ha pres part el
president i propietari del grup alemany, Hans Reichenecker, que ha vingut a
Mollet per poder fer la donació en persona. Reichenecker ha explicat que
Storopack destina cada any una part dels seus beneficis a projectes socials a
Alemanya i que enguany, per primera vegada, ha decidit invertir una part
d’aquests diners a Espanya, preocupat per la situació econòmica en què ens
trobem. Per aquest motiu, Storopack ha fet donacions a projectes de Mollet,
Sant Boi i Pamplona, municipis en els quals està present.
Reichenecker ha declarat que “no només hem de pensar en la producció i el
negoci, sinó també en ser productius socialment”. Pel que fa als diners
destinats a Mollet, ha afirmat trobar-se molt satisfet amb el fet que es destinin a
projectes relacionats amb la infància, el futur de la nostra societat.
L’empresa Storopack, dedicada a solucions de packaging de diferents
productes i la producció d’escumes per a la construcció i l’automobilisme, està
ubicada al Polígon Industrial Can Prat de Mollet des de l’any 1973.
També han participat en l’acte de donació, el primer tinent d’alcalde, Josep
Garzón, la regidora de Serveis Socials, Ana Díaz, i el gerent d’Storopack a
Mollet, Jordi Cardoner.
Adjuntem fotografia de l’acte de donació.
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