Circular 83/17-18.
Gandia, 16 d’Abril, 2018.

ACCIÓ SOCIAL
“MERCAT SOLIDARI” I “CAMPANYA DEL QUILO”
Estimades famílies:
Amb motiu de la PASQUA, vos demanem dues accions per fer SOLIDARITAT AL NOSTRE
COL·LEGI.
Per una banda, amb motiu del dia de la família que celebrarem el pròxim diumenge 29, demanem que
porteu objectes en bon estat i nets per al “MERCAT SOLIDARI” d’ITAKA Escolapios per al nostre projecte
a SENEGAL (han de ser entregats al tutor/a).
Per altra, volem impulsar un canvi en la nostra societat a través de la col·laboració de tots en un
projecte important i pròxim com és la “Campanya del Quilo” que cada any impulsa Càritas a la nostra ciutat.
Com bé sabeu, consisteix en l’aportació per cada alumne d’un producte de primera necessitat a l’Economat.
Per al present curs, aquesta és la distribució dels diferents productes que cal portar, fins el 30 d’abril.
CURS
INFANTIL
1r -2n PRIMARIA
3r-4t PRIMARIA
5é-6é PRIMARIA

PRODUCTE
GEL DE BANY, XAMPÚ o BOLQUERS(podeu ajuntar-se vàries famílies)
GALETES, SUCS i/o LLET
PASTA ALIMENTÀRIA
CONSERVES( Tonyina, tomaca, dacsa...)

1r ESO
OLI DE GIRASOL i/o SUCRE
2r ESO
CONSERVES VEGETALS (tomaca, bajoca, pèsols..)
3r ESO
DETERGENT LLAVADORA
4t ESO
ARRÒS i/o LLET
1r BATXILLERAT SAL i/o SUCRE
2n BATXILLERAT CAFÉ, CACAO(soluble),
També podeu portar altres productes que no vos corresponen si això vos facilita la vostra participació...
Vos fem arribar per a la vostra informació el resum que Càritas fa d’aquest projecte tan interessant. Moltes
gràcies per la vostra generositat.
QUE ÉS L'ECONOMAT DE CÁRITAS?
És un servei mitjançant el qual Càritas Interparroquial ofereix ajuda temporal a les persones i
famílies per a cobrir les seues necessitats bàsiques d'alimentació i higiene, on es poden adquirir productes a
preus reduïts. Aquest recurs està atès setmanalment per un equip de voluntaris/es.
QUI POT BENEFICIAR-SE D'AQUEST SERVEI?
Únicament accedeixen al val d'economat les persones i/o famílies que prèviament han estat ateses
per les Càritas parroquials, en les quals els voluntaris realitzen un seguiment individualitzat de cada situació
analitzant les necessitats de cada cas. L'economat està situat en els baixos del Carrer Juan de Juanes, Gandia.
Des de la seua creació, l'objectiu de l'economat és facilitar l'accés als productes bàsics. Per a això se'ls
demana als usuaris que aporten una menuda part del cost del producte (sempre segons les seues possibilitats
prèviament valorades). La resta de l'import ho abona Càritas Interparroquial, suposant un gran esforç
econòmic setmana a setmana per a abastir el servei. Aquesta despesa es veu alleujada amb les campanyes
del Quilo que es vénen realitzant des de les parròquies, germandats de Setmana Santa i Centres
d'Ensenyament de la ciutat.
MOLTES GRÀCIES.
Atentament, vos saluda el Departament d’Acció Social.

