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Benvolguts pares:
Com molts de vosaltres ja sabeu, el Voluntariat en Família del Col·legi Pare Manyanet, , organitza al llarg de l’any
diverses activitats, sempre adreçades a millorar la nostra societat i el nostre entorn. Són activitats relacionades
bàsicament en recolzar aquelles persones més desafavorides o tenir cura de la natura.
El proper 11 d’abril i en col·laboració amb “Els amics de la Gent Gran” (organització que lluita contra la marginació i
la soledat de les persones grans), estem organitzant la III Trobada d’Avis al Col·legi.
La Banda de Música del Col·legi Pare Manyanet, oferirà un concert al recinte de la nostra Escola . Està previst que hi
assisteixin aquells avis i àvies que estiguin adherits a l’anomenada organització, així com els avis de la Residència del
carrer Montnegre que ho desitgin. L’activitat tindrà lloc a la pista coberta del pati i està prevista de 4 a dos quarts de
7 de la tarda aproximadament.
Per aquest motiu, estem buscant famílies voluntàries que podran col·laborar de dues maneres en l’organització
de l’activitat:
-

Anant al domicili de la persona que vulgui assistir al concert, per portar-la fins a l’escola i acompanyar-la
de nou a casa seva, un cop finalitzat el concert. (cal disposar de vehicle)
Anant fins la Residència del carrer Montnegre per acompanyar fins a l’escola a aquells avis que s’hagin
apuntat.

Tanmateix podeu portar galetes, pastissos, xocolata..., ja que després del concert compartirem tots plegats del
berenar. Això si, hauran d’ésser productes envasats, per tal de complir amb la legislació vigent en matèria
sanitària.
Penseu que es tracta d’una oportunitat, no només per realitzar una tasca solidària puntual, sinó per transmetre als
vostres fills uns valors als quals no ens podem permetre renunciar. Són persones que es troben soles i el simple fet
de poder gaudir del contacte amb nens i jovent, els transmet una alegria que molt sovint han perdut.
Aprofitem l’avinentesa per agrair la Direcció de l’Escola que ens permeti realitzar aquesta activitat i a la Banda per la
seva col·laboració.
Si hi esteu interessats, cal que ompliu la butlleta i ens la feu arribar per correu electrònic a l’adreça de la capçalera o
bé la lliureu a consergeria abans del 8 d’abril. Contactarem de manera personal amb cadascun de vosaltres per
informar-vos abastament dels detalls. No obstant, per a més informació, estem a la vostra disposició.
Atentament
Voluntariat en Família
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------COGNOMS DE LA FAMILIA _________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________________
Telèfon ________________________________ Nº Membres de la família que hi participaran ___________________
Anirem a buscar l’avi en cotxe

Anirem a la Residència

Marqueu el que correspongui

