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Gandia, 12 de febrer de 2019

CONCERT BENÈFIC
22 DE FEBRER A LES 20 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 22 de febrer a les 20 hores a l’Església de l’Escola Pia. Les
famílies podran accedir al reciente a partir de les 19:45 h.
Aquest concert es realitzarà
a benefici del projecte Al ritme de
Congo de la Fundació ItakaEscolapis. La campanya de
solidaritat aborda este any un nou i
il·lusionant repte: dirigim les
nostres mirades i esforços cap a la
República Democràtica del Congo,
un país en el cor d’Àfrica que
encarna com cap altre la força, la
riquesa i els somnis del continent,
malgrat els greus problemes i
injustícies. La missió escolàpia es
desenvolupa en un context
especialment difícil, la gran inestabilitat política i la persistència de les fortes carències per a la major
part de la població, que viu a la pobresa. És per això que el treball allí és tan necessari.
Però la realitat de la R. D. del Congo, afortunadament, no es redueix a esta imatge de
negativitat: el país posseïx un gran potencial cultural i humà que el fa aspirar a un futur millor, que
ha de ser construït amb l’ajuda de l’educació.
Amb tot açò, aquesta campanya de solidaritat ens sembla una estupenda oportunitat per a fer
realitat el lema d'aquest curs: En les teues mans. La incorporació de Congo a la xarxa solidària
d’Itaka-Escolapis ens permet ser part activa en la millora d’una zona amb fortes necessitats.
El dia de la celebració deixarem una urna per tal de que la gent puga fer un donatiu voluntari,
no obstant això, aquelles persones que no puguen assistir a la celebració tindran disponible l’urna a
Primària (dia 20) i a porteria de Secundària (dia 21). En cas de dubte cal dirigir-se al personal de
porteria.
Gràcies per la vostra col·laboració

