Benvolgudes famílies,
A l'escola vivim amb tristesa el nou episodi de guerra que està patint Ucraïna i que està
suposant milers de víctimes i un dolor enorme a milers de famílies. Per això, volem manifestar el nostre rebuig absolut a la violència que pateix aquest país i altres països del món.
Un dels nostres trets diferencials és l’acció social i l'educació en els valors cristians de la
pau i la justícia amb els que estem compromesos tots els que formem part de la comunitat
educativa.
Aquests dies estem reflexionant amb el nostre alumnat sobre la barbaritat de qualsevol
guerra i sobre la necessitat de ser solidaris amb els que més pateixen.
Per aquest motiu, ens adherim a la campanya de recollida que s'està fent des del Consultat
d'Ucraïna per ajudar als damnificats per la guerra.
Després d'haver fet la consulta sobre què és el que més necessiten, us llistem una sèrie
d'articles que es consideren més necessaris:
MENJAR
Conserves en llauna (mongetes, mandonguilles, tonyina, ...), fruits secs, barres energètiques, te i cafè, ... En general, aliments de llarga caducitat, envasats en llaunes i que no
tinguin envàs de vidre.
ARTICLES D’HIGIÈNE PERSONAL
Tovalloletes, pasta de dents d’adult i de nens, raspalls de dents, màquines d’afaitar, gel de
bany, xampú, compreses, kits d’higiene personal, ...
ALTRES ARTICLES
Sacs de dormir (-15ºC), lots, mantes, tovalloles, roba de llit, coixins, matalassos (inflables,
...), teteres elèctriques, allargadors elèctrics, samarretes tèrmiques, abrics, ...
MEDICAMENTS
Medicaments de primers auxilis, medicaments per a cremades, aigua oxigenada, betadine, venes, tisores mèdiques, agulles, parxes anti-cremades, ...
PER A NENS
Bolquers, tovalloletes, productes bàsics d’higiene, llet en pols, biberons, cereals, aliments
per a infants de fins a 18 mesos, ...
JOGUINES

TOTA L’ASSISTÈNCIA S’ENVIARÀ A TRAVÉS DEL CÒNSUL GENERAL D’UCRAÏNA A
BARCELONA

PUNTS DE RECOLLIDA
•
•
•
•

Col·legi Sagrada Família: C/ Estrella, 1 (Viladecans)
Consulat d’Ucraïna: Carrer Numància, 185 Baixos 2 (Barcelona)
Església de Sant Josep i Santa Mònica: La Rambla de Santa Mònica, 9 (Barcelona)
Església del Perpetuo Socorro: Balmes, 100 (Barcelona)

•

Asociación Taras Shevchenko: Carrer Josep Miquel Quintana (Esplugues de Llobregat)

Si hi ha algun voluntari per portar tot el que es reculli a l’escola, poseu-vos en contacte
amb la titularitat del centre (titularitat@sagradafamiliaviladecans.com).
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat!
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