
 

 

 

 

 

 
 

Sant Sadurní d'Anoia, 2 de desembre de 2011 
 
 
Apreciats Pares, 
 
La present és per a INVITAR-VOS conjuntament amb tota la família, a assistir a la 
FIRA  DE  NADAL que faran els alumnes d'Ed. Primària i ESO la tarda  del  dia 17 
de desembre (dissabte) a les 6 de la tarda, segons el Programa corresponent, 
amb motiu de la festa del Nadal. Enguany també podreu visitar l’exposició 
nadalenca que amb el lema : “ La Nit Màgica ”, tindrà lloc en el vestíbul d’Ed. 
Infantil i que ha estat realitzada pels alumnes i per les professores d’aquesta 
etapa. 
 
Els Professors del Col·legi volem donar a aquesta festivitat un caire solidari amb 
les persones més necessitades, sobretot si aquestes persones són nens i nenes 
de la mateixa edat que els nostres fills. Aquest any els diners que es recaptaran a 
les parades de la Fira aniran destinats a col·laborar amb Càritas Parroquial de 
Sant Sadurní d’Anoia.  També els alumnes de 2n d'ESO, com en anys anteriors, 
muntaran una  parada per a recollir aliments per a les famílies necessitades del 
barri  Raval de Barcelona. 
 
Els alumnes ja estan força mentalitzats sobre aquest fet, però mai està de més 
que vosaltres també els hi feu veure que hi ha molts nens amb autèntiques 
mancances materials i afectives i que aquests nens no estan tots concentrats al 
Tercer Món, sinó que malauradament també n'hi ha a prop de casa nostra i que 
l'única solució que tenim en aquests moments a la nostra mà és viure el Nadal 
més autènticament i si pogués ser, cada dia de l'any. En una paraula, ésser més 
solidaris. 
 
Hem pensat que seria interessant que fruit d'aquesta reflexió, cada alumne 
dediqués una part dels seus estalvis (els més petits de la seva guardiola i els més 
grans el que gastarien en un cap de setmana) a comprar quelcom que pugui ésser 
útil a aquests nens i nenes que no ho estan passant tan bé com nosaltres. Es 
tracta que el que es compri sigui amb els SEUS DINERS. Enguany ens han 
recomanat els següents productes: sucre, torró, llet (normal i condensada), 
pinya o préssec en almívar, cafè, “nocilla”, olives, patés, galetes, formatge, 
llaunes de sardines, tonyina...  Tot el que es reculli en aquesta "parada" es 
lliurarà personalment a l'Associació Hora de Déu del barri Raval de Barcelona, 
els quals ho repartiran adequadament.  
 
Esperant la vostra col·laboració, que mai ens heu negat, aprofito l'ocasió per a 
saludar-vos en nom de tota la Comunitat Educativa i desitjar-vos un BON NADAL i 
un ANY NOU ple de satisfaccions, 
 
                                                                                             LA  DIRECCIÓ 


