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Els “Solidaris” ens anem avesant a combatre amb optimisme i coratge la crisi que copeja
la societat. Estam en acció i amb projectes en marxa. El nostre objectiu de sensibilitzar la
societat i fer participar els joves en el moviment solidari s’ha vist complert amb les visites
al nostre local d’alumnes de distints col·legis com Lluis Vives i Madre Alberta. Alguns dels
joves  visitants,  fins  i  tot,  han  sol·licitat  la  seva  incorporació  com a  voluntaris.  En  la
mateixa direcció, la Junta de Coordinadors d’Àrea ha acordat una nova acció, el “Berenar
solidari”,  especialment destinat als nostres nins i  nines y que consistirà bàsicament  en
proporcionar-los  un  atractiu  berenar  mentre  les  seves  mares   pares  recullen la  bossa
d’aliments. Les altres notícies igualment destacables: 

1.- La Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya ens ha afavorit una altre vegada amb
una important subvenció per la implantació i renovació d’equips informàtics. 
 
2.- El darrer dilluns de cada mes s’han continuant celebrant els sopars-col·loquis amb el
Patronat Obrer amb una creixent participació del nostre voluntariat. 
També amb el Patronat gestionem un pis d’acollida per persones sense sostre. Hem de
menester un altre habitatge per destinar-lo al mateix fi. Els que tinguin a la seva disposició
un  pis  per  atendre  aquesta  necessitat,  per  favor,  poden  posar-se  en  contacte  amb  na
Catalina Palerm (cpalerm@hotmail.com. Tel. 649 27 84 29)

3.- S’han incorporat set voluntaris/àries. 

4.-  La  Coral  Solidària  segueix  creixent  i  assajant  a  gran  ritme  per  la  seva  estrena  i
presentació oficial que tindrà lloc en el SOPAR D’ESTIU DEL PROPER 12 DE JULIOL
EN  SON  BONO,  AL  QUAL  CONVIDAM  ALS  NOSTRES  BENEFACTORS  I
SIMPATIZANTS. CONVÉ ANAR RESERVANT AQUESTA DATA EN LES AGENDES.

5.- Donatius dels darrers dos mesos:  3.300 €. 

6.- L’Associació  Padre Moltavo ha organitzat  juntament amb el club Udyr un torneig de
Pàdel en benefici de la nostra activitat solidària. 

7.- Els Rotaris continuen col·laborant intensament. La darrera campanya impulsada per
ells ha estat a través de la Federació Hotelera tot aportant roba i sabates pels nostres nins. 

El nostre ARMARI INFANTIL  necessita ajuda, en especial de roba infantil a partir dels
dos anys. No oblideu que son més de 1.000 nins de fins 10anys que es beneficien d’aquesta
prestació solidària. Vos preguem que ens feu arribar roba i sabates de nin i nina.

En nom de les 3.112 famílies destinatàries finals de la vostra  generosa ajuda, vos volem
manifestar el nostre més sincer agraïment. 

Amb la nostra gratitud, afecte i abraçada.  
ANTICS DE MONTISIÓ SOLIDARIS 
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