Viladecans, 24 d’abril de 2017
CF6/16-17
Benvolgudes famílies,
L’objectiu d’aquesta circular és comentar-vos com es va desenvolupar la Setmana de la Solidaritat i, per
altra banda, informar-vos sobre uns fets que s’esdevindran properament.
Pel que fa a la Setmana de la Solidaritat, que es va dur a terme del 27 al 31 de març, s’ha de dir que tots els
actes preparats es van realitzar amb molt d’èxit. Cal destacar-ne l’esmorzar solidari, amb molta participació
d’alumnes d’E. Infantil, E. Primària i d’ESO. També mereix un esment especial la celebració del sopar
solidari, amb el mercat i els diversos tallers en què els nens i nenes s’ho van passar d’allò més bé. És una
fórmula que es realitza per segon any consecutiu i que s’està consolidant cada vegada amb més solidesa.
Des d’aquí agraeixo la participació tant dels infants i joves com de les famílies que també van participar en
diverses activitats. Enguany es van recollir 1.832 € que l’ONG Solidaridad Gabrielista destinarà a la segona
fase del projecte que s’està desenvolupant al centre d’Aprenentatge i Perfeccionament d’Anjomakely
(Madagascar) i que és la construcció d’una pista poliesportiva. En una primera fase, els diners recollits
durant el curs passat van servir per ajudar a la construcció de l’escola.
Després d’un llarg segon trimestre, arriba el mes d’abril amb un seguit de festes assenyalades. Per una
banda Sant Jordi i malgrat que enguany s’hagi esdevingut en diumenge és una festa molt nostra. Al col·legi
s’han realitzat diverses activitats literàries, teatrals i de dibuix. Un any més s’ha muntat la fira del llibre
solidari. Tot i que hi van haver unes bones xifres de venda, aquesta ha estat inferior a la del curs passat. Us
recordo que el Dia de la Família, que enguany serà l’11 de juny, i coincidint amb la desena edició de la
Caminada Solidària, tornarem a muntar la fira del llibre solidari.
El dia 28 d’abril és la festa grossa dels col·legis gabrielistes. Celebrem el dia de Sant Lluís Maria de Montfort,
el fundador de les comunitats i dels col·legis gabrielistes. És un dia amb una programació especial a totes
les escoles de la nostra congregació i ho volem celebrar d’una forma diferent de les que ho hem fet fins ara.
Tot fent un pas més per obrir el col·legi a les famílies, us volem oferir la possibilitat de poder assistir a l’acte
institucional que fem amb tots els alumnes del nostre centre. Així, el dia 28 d’abril, a les 9:25 obrirem les
portes perquè les mares, pares, avis àvies que vulguin compartir aquesta estona amb nosaltres ho puguin
fer. Està previst que l’acte comenci poc després d’obrir les portes i que cap a les 10:30 ja s’hagi acabat.
Després, els adults ja podran sortir del centre i els alumnes continuaran amb la programació especial
segons el que hagin preparat els professors de cada etapa. Per tant, us hi esperem i estarem encantats de
poder compartir amb vosaltres aquesta celebració.
Així mateix, us recordo que el 2 de maig és un dels dies de lliure disposició triats pel claustre de professors.
Per tant, aquest dia no hi haurà l’activitat escolar ordinària.
Sense res més a dir-vos, agraeixo la confiança que ens feu i aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben
cordialment.
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