26 de març 2021_1ª JORNADA SOLIDÀRIA

Benvolgudes famílies,
Tal i com hem fet en anys anteriors, aquest 2021 també celebrarem una xocolatada
solidària. Enguany serà però una Jornada Triplement solidària, ja que participarem en tres
projectes diferenciats, un de caràcter ambiental, un altre de caràcter mèdic i un altre de
caràcter social.
També aprofitarem aquesta jornada per fer xerrades i tallers relacionats amb la solidaritat.

1- “Mobilitza’t per la selva”
Per un costat farem una recollida de mòbils vells en benefici de l’Institut Jane Goodall,
dins la campanya anomenada “Mobilitza’t per la selva”. Aquesta organització, fundada l’any
1977, treballa per al manteniment de diferents espècies de primats i els seus hàbitats i
promou la investigació, l’educació i la sensibilització en relació a aquesta temàtica.

2-Xocolata Solidària per al càncer infantil
Per altra banda, aquest difícil any 2021, no volem oblidar-nos dels nens i nenes que
pateixen malalties greus. Cada any es diagnostiquen 1.200 nous casos de càncer en
nens i adolescents a Espanya i, només el 80%, aconsegueix superar-lo. És una
malaltia completament diferent del càncer de l’adult i necessita una investigació específica.
Per aquest motiu, des de l'Institut els Roures ens sumem a la 4a Xocolatada Solidària per al
Càncer Infantil de L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, centre de referència nacional i
internacional en pediatria.

3-Cursa Solidària
Com cada any, els alumnes de l’institut Els Roures juntament amb els alumnes de l’Escola
El Castell de Dosrius, participen en una cursa solidària, amb la col.laboració de l’AFA i
l’Ajuntament. Durant la setmana anterior (del 22 al 26 de març) convidem als alumnes i
famílies a fer una donació d’aliments de primera necessitat (pasta, oli, llegums, llet,
arròs…) que seran entregats a la Creu Roja per ajudar a famílies necessitades. Els
aliments es podran dipositar a les capses que hi haurà durant tota la setmana davant la
consergeria del centre.

Així doncs, el dia 26 de març a l’hora d’esmorzar, aprofitant que celebrem la 1a
Jornada Solidària a l'Institut, es passarà per les classes i, seguint les mesures covid, es
donarà un xocolata i un dolç a tots aquells que tinguin un tiquet.
ATENCIÓ!! Els tiquets es poden aconseguir els dies previs entregant un mòbil o
fent un donatiu mínim de 1 € (donatius superiors també seran benvinguts!). Els
diners recollits es destinaran a la campanya contra el càncer infantil.
Els alumnes que participin a la cursa solidària rebran com a obsequi una samarreta,
aigua i fruita.
Comptem amb vosaltres perquè aquesta jornada sigui tot un èxit! Entre tots…

MUNTAREM UN BON CACAU!!
Moltes gràcies,

La Direcció

