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CONCERT BENÈFIC
9 DE FEBRER A LES 19:30 HORES
ESGLÉSIA DE L’ESCOLA PIA
A l’atenció dels pares i mares dels nostres alumnes,
L’Escola Pia de Gandia juntament amb l’Escola de Música i Dansa Calassanç han decidit
organitzar un concert benèfic el pròxim 9 de febrer a les 19:30 hores a l’Església de l’Escola Pia.
Aquest concert es realitzarà a
benefici del projecte El tresor de
Senegal de la Fundació Itaka-Escolapis.
Senegal és el primer país del continent
africà que els escolapis es van fer
presents, allà per 1963, any en què van
arribar a la regió de Casamance els
primers religiosos procedents de
Catalunya, formant la primera comunitat,
arrelant-se entre la gent i iniciant la seua
missió amb els més desfavorits.
Actualment, Senegal forma part de la
província escolàpia d'Àfrica de l'Oest, juntament amb Costa d'Ivori i la naixent fundació escolàpia en
un altre país de la regió: Burkina Faso. És de destacar que són tots ells països amb un gran potencial
humà, però que presenten enormes necessitats educatives i, en general, pateixen índexs de
desenvolupament entre els més baixos del planeta.
Amb tot açò, aquesta campanya de solidaritat ens sembla una estupenda oportunitat per a
fer realitat el lema d'aquest curs: AMB TU +. Primerament, perquè la incorporació de Senegal a la
xarxa solidària d’Itaka-Escolapis ens ajuda a ser més, a ampliar la nostra visió i el nostre compromís
en un lloc amb grans reptes i necessitats per a la missió escolàpia. A més a més, perquè la campanya
de solidaritat és, en si mateixa, una activitat compartida a nivell global en la qual experimentem que
l'aportació de cada persona és important per a ser més: anem a sumar els esforços de tots per a
sostenir i fer créixer la missió escolàpia allà on més falta fa, així com arribar amb ella a més gent,
especialment a la més empobrida i amb majors manques educatives.
Per tot això vos animem a col·laborar i implicar-vos a fons en aquest Concert Benèfic. Fins
el dia 9 de febrer trobareu a Secretaria el dilluns, dimecres i divendres i al Pavelló de Primària el
dimarts i dijous una urna on fer efectiu un donatiu per a aquesta campanya en el cas que no poguéreu
assistir al concert; així mateix el dia 9 de febrer a les 19:30h estarà instal·lada a l’entrada de l’església
per dipositar el corresponent donatiu.
Gràcies per la vostra col·laboració

