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     Col·legi Pureza de María                   
          Sant Cugat del Vallès  

 

Per les missions… NADAL 2012-2013 
                                                                                                                       

 “Hi ha més alegria a donar que a rebre” 
Una salutació cordial a totes les famílies. 
 
El 3 de desembre començarem a preparar-nos pel NADAL llançant la nostra Campanya a favor de les Missions Pureza de María. Com 
cada any, els proposem una sèrie d'accions solidàries en les quals poden col•laborar amb les seves aportacions materials o amb el 
seu temps i oració. Cadascú des de les seves possibilitats. Són una oportunitat per fer ressorgir en els nostres cors aquests desitjos 
de veure créixer la preocupació pels altres que veiem plasmat en un Déu que es fa nen per ensenyar-nos a ser homes i dones de cor 
gran.  
Les 3 primeres accions van destinades a ajudar els nostres germans de Pureza de María a Àfrica i Amèrica. La quarta, a les persones 
properes. 
 
1. MERCAT SOLIDARI 
S'organitza amb els regals que aportem entre tots/es i que podran després comprar durant els dies del FESTIVAL NADALENC.  
Necessitarem la seva bona disposició de portar regals que siguin d'utilitat, que puguin ser aprofitats per altres persones i que 
aquestes, al seu torn, ens ajudin amb la seva generositat. Per favor, que estiguin nets i en bon estat. 
Seguint la dinàmica de l'any passat, els seus fills/es d'Infantil i Primària FARAN UNES MANUALITATS…. que vostès després 
podran adquirir, també  els dies del festival, a un preu simbòlic. 
 
2. DOLÇ SOLIDARI 
Els recordem que també podrien col·laborar amb el nostre dolç solidari. Consisteix a preparar un dolç i portar-Lo el dia que el seu 
fill/a participi en el FESTIVAL NADALENC, així els altres podrem comprar-los i col·laborar a fer la vida una mica més Dolça als 
altres. . “Navidad, Navidad, DULCE Navidad”. Si volen, també poden col·laborar en la venda aquell dia.  
 
3. LOTERIA 
Com ja els hem anunciat per Educamos, està a la venda la loteria de Nadal. Poden adquirir-la a porteria o amb qualsevol de les 
germanes. També hi ha alguns/es alumnes dels grans que han volgut col·laborar venent butlletes. 
 
3. CAMPANYA DEL POT 
Com ja és tradició, organitzarem la Campanya del Pot, en la qual es recullen els aliments que vostès amb la seva generositat, puguin 
aportar. Tot el que es rep es destina a centres assistencials (Cáritas, menjadors de les Religioses de Madre Teresa de Calcuta, el 
Cotolengo i uns altres) o a famílies que sabem ho necessiten. 
La distribució està feta per cursos: 
Ed. INFANTIL: galetes o llet per a bebès. 
1r EP: Pasta o sobres de sopa. 
2n EP: Enllaunats variats (tomàquet, tonyina...) 
3r EP: Farina i mantegades o polvorons.  
4t EP: Colacao, llet en pols, farinetes. 
5è EP: Torrons. 
6è EP: Sucre, sal o embotits. 

1r ESO: Llegums o arròs. 
2n ESO: Torrons, oli o vinagre. 
3r ESO: Embotits variats. 
4t ESO: Fruits secs i neules. 
1r BATX: Bolquers.  
2n BATX: Productes de neteja. 

 
Aquest any, podran deixar els productes de la CAMPANYA DEL POT I DEL MERCAT SOLIDARI a les 9 h en uns carros que posarem 
en el triangle per a infantil, 1r, 2n i 3r  d’EP o al principi de l'escala exterior per a la resta d'alumnes. Un grup de voluntaris sorgit entre 
l’alumnat  de secundària, s'encarregarà d'organitzar-ho tot. 

 
En nom d'aquells a qui portarem alegria, pau, amor amb els fruits d'aquesta campanya, els donem les GRÀCIES per la seva 
col·laboració; agraïm la seva generositat i afecte als altres. 
 
BON NADAL I PRÒSPER ANY NOU!! 
                                                                                                      Equip Directiu i Voluntariat per  les Missions 


