
INTEGRANTS COMISSIÓ SOLIDÀRIA 
 
1. Elisa Franco (Coordinadora). 
2. Ana Echevarria (Coordinadora). 
3. Marta Cañas (Bar Solidari). 
4. Bárbara Díaz(Rebuts Apadrina). 
5. Maite Shimabukuro (Banc de Sang i medul·la). 
6. Natalia Miranda.(Recapte D'aliments). 
7. Menchu Pérez (Bar Solidari). 
8. Maika Béjar. (Bar Solidari). 
9. Paola Pons (Bar Solidari). 
10. Cris Carreras (Bar Solidari). 
11. Famílies voluntàries de l’ escola que han contribuït aportant el seu ajut, 
aportacions econòmiques o portat menjar, begudes, etc per vendre el dia del Bar 
solidari. 
 
 
MEMÒRIA DE LA COMISSIÓ SOLIDÀRIA CURS 2019-2020 
 
Degut a la pandèmia COVID-19 molts dels actes que es celebrant tradicionalment, no 
s'ha pogut realitzar: El balanç dels projectes gestionats per la Comissió solidària 
durant el curs 2019-20, ha estat el següent, 
 
APADRINA LURDES. Aquest projecte, que té continuïtat durant tot l’any, va           
néixer amb la intenció que tots els nens i nenes de la nostra escola puguin tenir                
les mateixes oportunitats de formació. Davant la situació de crisis econòmica           
produïda per la pandèmia COVID-19 que puguin patir algunes famílies de           
l'escola, aquest any té més sentit que mai. Fins el moment s'ha recaptat 3950,00              
€ Aquest mes de Novembre 2020 s'inicia campanya per incentivar el projecte            
per recaptar a final d any 2020. L'Escola te calculat que es necessiten uns 10.000               
Euros anuals per cobrir les necessitats de les famílies. 
 
RECAPTE D’ALIMENTS. Es va organitzar la recollida d’aliments durant el mes            

de desembre 2019, amb col·laboració del curs de 5e. Aliments que van anar             
destinats a dues entitats que col·laboren estretament amb l’escola i que destinen            
els seus esforços a l’ajuda dels més desfavorits: les famílies del barri de la              
Parròquia de Sant Ildefons i el Projecte Mar Endins. S’han recollit més de 1.200              
Kg d’aliments, una xifra extraordinària! 
 
BAR SOLIDARI I XOCOLATADA SOLIDÀRIA. Es van dur a terme el dia de portes              
obertes de l’escola a inicis de març 2020, amb un gran èxit. La recaptació va ser                
de 1.800,00 €, i es va destinar íntegrament al projecte Apadrina Lurdes. 
 
DONACIÓ DE SANG I MEDUL·LA. Aquest projecte es treballa amb els nens/as de             
6er. Agraïm molt especialment als alumnes de l’escola la seva tasca, que ens va              
ajudar a fer difusió de la campanya amb la creació dels cartells, per desgracia no               
es va poder celebrar el dia previst degut al confinament del mes de març 2020. 
 
PARADETA DE SANT JORDI. Aquest any no es va poder fer la paradeta degut a               
la pandèmia de Covid-19.  



 
BAR SOLIDARI SETMANA ESPORTIVA Aquest any no es va poder fer la            
paradeta prevista pel mes de maig 2020 degut a la pandèmia de Covid-19.  
 
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!!! 
Demanem especialment la vostre col·laboració amb el projecte APADRINA.         
Mentre continuem amb la situació actual, derivada de la Pandèmia COVID-19 de            
moment només podrem centrar els nostres esforços per recaptar diners amb           
aquest projecte.  
 
APADRINA. TOTS SOM LURDES.  


