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ANTICS DE MONTISION SOLIDARIS

LES BONES NOTICIES DELS ANTICS DE MONTISION SOLIDARIS

Comunicat 57       21-11-2013

Els  aliments  provinents  del  Pla  d’ajut  alimentari  de  la  Unió  Europea  han  disminuït
sensiblement.  La remesa rebuda fa una setmana va ser de 34.520kg.,  mentre que les
anteriors superaven els 50.000 kg. Tampoc han arribat oli, conserves, cereals infantils,
tomàtiga  fregida,  etc.,  com  era  habitual.  Haurem  de  multiplicar  els  nostres  esforços
cercant proveïdors solidaris, i avesar-nos a fer més amb menys, per tal de mantenir el
nivell  d’entregues  setmanals  al  nostres  beneficiaris  i  no  tancar  les  portes  a  noves
famílies que cada dijous sol·liciten el nostre ajut. A més a més s’acosta Nadal i voldríem
que les nostres 2.013 famílies tinguéssim, com tots nosaltres, qualque extra en les seves
celebracions nadalenques. Qualsevol aliment i producte de Nadal serà molt ben rebut i
puntualment distribuït. Per sort les BONES NOTÍCIES no aturen i entre elles destacam:

1. L’exemplar aportació d’una voluntària que constant i periòdicament envia peces de
vestit  de  bebè,  d’un  gust  exquisit,  confeccionades  per  ella  mateixa  i  destinades  a
completar les senalletes que entregam a les futures mares.

2. De nou l’entitat Fills de Ramón Oliver  ens ja afavorit  amb l’entrega de dues tones
d’aliments,  especialment  de  pasta  italiana  de  gran  qualitat,  que  enriqueix  la  senalla
setmanal dels nostres beneficiaris.

3 S’ha incorporat com a empresa o entitat benefactora la guarderia Duetcreix, que ha
aportat juguetes i roba de qualitat.

4.  En  la  seva  línia  habitual  el  Col·legi  Madre  Alberta  s’ocupa  i  preocupa  de  recollir
aliments, juguetes i roba infantil tan necessària pels nostres més de dos mil nins i nines
tutelats. A més a més divulga la nostra activitat en la seva web.

5.  Igualment,  com cada  any,  l’Associació  Padre  Montalvo  promou una  campanya  de
recollida de juguetes i roba infantil.

6.  La  Fundació  Barceló  segueix  proveint-mos  setmanalment  de  verdura  i  fruita  que
juntament amb les patates cedides per l’Entitat  S’Esplet de Sa Pobla,  conformen una
completa senalla de productes frescs molt apreciada pels nostres beneficiaris.

7. El Club Elsa manté la seva activa col·laboració recollint roba infantil pel nostre ropero.

8. Total donatius: 2.040 €. Total beneficiaris: 6.309. Voluntaris: 157.

Com tots sabeu, el Nadal i la celebració infantil dels Reis Mags son dates exigents per
nosaltres. No és fàcil aconseguir juguetes per 1.125 nins i nines (previsions per l’actual
campanya). Això obliga a un esforç constant, optimista i alegre, tenint en compte el seu
destí. Objectiu al qual arribarem amb el vostre incansable suport.

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