Ref. e-Circular campanya aliments
23 de novembre de 2017

A l’atenció dels pares i mares del nostre alumnat

CAMPANYA SOLIDÀRIA ALIMENTS I JOGUINES
27 de novembre a l’1 de desembre
LA CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS pretén que les
famílies santfeliuenques amb pocs recursos econòmics puguin gaudir
de les festes de Nadal d’una manera especial. Per això un any més
tornem a demanar-vos la vostra participació.
Volem recollir aliments de primera necessitat (arròs, sucre, oli, llet,
llegums, llaunes de conserves) i típics de Nadal (galetes, xocolata,
neules, torrons...)
Els aliments recollits es faran arribar a Càritas Parroquial de la nostra
ciutat.
LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE
JOGUINES vol aconseguir que tots
els nens i nenes puguin viure la
il·lusió de la màgia del Nadal.
Volem recollir joguines noves, sense
utilitzar, que es faran arribar a la
Creu Roja de la nostra ciutat.
Durant els dies assenyalats (27
de novembre a l’1 de desembre)
els alumnes podran portar els
aliments a l’escola i els deixaran a
la classe.

II CADENA SOLIDÀRIA
El proper dimarts, 5 de desembre, a partir de les 10.30h, amb tots
els alumnes de l’escola farem la II Cadena solidària, per fer arribar
la meitat dels aliments recollits al banc d’aliments, de Càritas de la
Parròquia de Sant Joan Baptista. Creiem que aquesta iniciativa fa
més vivencial la campanya de recollida d’aliments.
L’alumnat i el professorat del col·legi es distribuirà, en forma de fila,
al llarg dels següents carrers per anar passant-se els aliments i ferlos arribar al banc d’aliments: Plaça Catalunya, Avinguda 11 de
Setembre, c. Constitució, Passeig dels Pins, c. Lluís Rius, c.
Sagrament i Parròquia Sant Joan Baptista.
Si venen a veure aquesta cadena solidària, els preguem que no
interrompin l’activitat i que no s’apropin a saludar als alumnes.
L’altra meitat dels aliments els vindran a recollir a l’escola els
voluntaris del banc d’aliments, de Càritas de la Parròquia-Catedral de
Sant Llorenç.
Els volem agrair la seva col·laboració, sense vostès això no hagués
estat possible.
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