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MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ SOLIDÀRIA CURS 2017-2018 
 
 
El balanç dels projectes gestionats per la Comissió solidària durant el curs 2017-
2018, ha estat el següent: 
 
 

- Apadrinaments. La resposta per part de les famílies donants ha estat molt 
positiva. A final de curs, hem arribat a la xifra de 6.122,60 (fins al 
31/8/2018) amb  la que ajudarem a que tots els nens i nenes de la nostra 
escola puguin tenir les mateixes oportunitats. 
 

- Bar solidari i xocolatada solidària. Es van dur a terme el dia de portes 
obertes de l’escola, amb un gran èxit. El total, amb la recaptació del bar de 
la setmana esportiva, va ser de 2.372,60 euros, i es van destinar 
íntegrament al projecte Apadrina Lurdes. 
 

- Sant Jordi solidari. Tenint en compte que la paradeta aquest any no es va 
poder fer el mateix dia de Sant Jordi, ja que era festiu, la recaptació de 
1.740,00 euros va ser tot un record. L’import recaptat també es va 
destinar al projecte Apadrina Lurdes.   
 

- Donació de sang i medul.la. Aquest any, 128 persones van donar sang 
efectivament. En quant a la donació de medul.la, hi va haver 6 donants. 
Agraïm molt especialment als alumnes de l’escola la seva tasca, que ens va 
ajudar a fer difusió de la campanya! 
 

- Gran recapte d’aliments. Aquest any, es van aconseguir recollir 1.035 Kg 
d’aliments, que van ser destinats al Centre d’Acollida Adrià Trescents i al 
Projecte Mar Endins, entitats amb les que l’escola col·labora estretament i 
que destinen els seus esforços a l’ajuda dels més desfavorits.   
 
 
 

Gràcies a tots per la vostra col·laboració, sou el motor que ens empeny a continuar 
i millorar en la consecució de nous reptes solidaris!! 




