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Indubtablement, la primera Bona Notícia és l’arribada d’aliments. Aquesta setmana es 

transportarà al nostre local la darrera remesa (3era fase 2013) procedent del Banc 

d’Aliments (Unió Europea). Aquesta notícia mereix especial celebració ja que els nostres 

prestatges estaven gairebé buits i resulta reconfortant saber que podem atendre els nostres 

beneficiaris durant els propers sis mesos. No obstant això, haurem de ser acurats i 

prudents ja que ens arriben notícies preocupants: sembla ser que no hi haurà noves 

remeses fins a final d’any. Això ens obligarà a fer més amb manco i a combatre aquesta 

situació cercant noves fonts d’aprovisionament per un costat, i per l’altre, sensibilitzant la 

societat que donar aliments és un acte que corregeix mínimament la desigualtat, és un acte 

de justícia social. La fam no admet demora i convoca a la responsabilitat de tots. Les altres 

bones notícies igualment destacables:  

 

1.- L’èxit del concert de la Banda Musical S’Almudaina celebrat en el Pati de la 

Misericòrdia, organitzat pels  Rotary Clubs de l’Illa.  

 

2.-  La incorporació de sis nous voluntaris que aporten coneixements tècnics de gran 

ajuda.  

 

3.- El progressiu  intercanvi de sinergies amb el Patronat Obrer, iniciat amb l’hort 

ecològic i els cursos de formació segueix avançant. La darrera activitat en la qual els 

Solidaris participam és de caire cultural, consistent en uns sopars-col·loqui que es celebren 

al patronat el darrer dilluns de cada mes.  

 

4.- La Coral Solidària que uneix beneficiaris, voluntaris y benefactors ha superat les 

nostres expectatives. Son més de quaranta els participants que cada dilluns, de  18 a 19 

hores en el nostre local assagen  entusiàsticament gràcies a la nostra  solidària directora. 

 

5.- Donatius dels últims dos mesos:  580€.  

 

El nostre ROPERO INFANTIL  necessita ajuda. No oblideu que son més de 1.000 nins de 

fins 10 anys que es beneficien d’aquesta prestació solidària. Vos pregam de fer-nos arribar 

peces de vestit i calçat infantil.  

 

En nom de les 3.080 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 

  


