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PRATDIP SOLIDARI
Recapte de fons per la Marató

Manualitats fetes pels infants de la llar d’infants.

CAGA TIÓ SOLIDARI

Aquest any la Comissió de Festes de Pratdip ha
organitzat un Caga Tió solidari. Es pretén recollir
aliments que aniran destinats a la Creu Roja.
Tothom que vulgui pot participar en aquesta
solidària per tal de recordar la tradició de fer cagar
el tió als més petits i recollir aliments per a les
famílies més necessitades. Animeu-vos!
Els aliments que es poden donar són aquells que no es fan malbé com llaunes, conserves,
llegums, oli, llet, etc. amb una data de caducitat llarga.

Cartell del Tió Solidari

Recollida d’aliments

FESTIVAL DE NADAL DE L’ESCOLA I LA LLAR
Aquest dimecres es va fer el festival de Nadal de
l’Escola i la llar d’Infants. Diferents actuacions van
fer passar una bona estona a pares i familiars.
Enguany es va representar el conte «El poblet dels
Dips», adaptació del conte que va guanyar el
certamen literari de Sant Jordi d’enguany.
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El passat dissabte 15 de desembre l’Associació de Dones
de Pratdip va organitzar un sopar solidari per recaptar
fons per a la Marató de TV3. Amb les aportacions de
menjar que van fer els assistents al sopar i les
associacions es va organitzar el sopar on cadascú pagava
10 euros que anaven destinats al fons. Hi van assistir més
de 120 persones i es van recaptar al voltant de 1.700 €.
Així mateix, des de la Llar d’Infants els Dips, es va portar
a terme una iniciativa molt original per recaptar fons. Els
petits van fer manualitats que els pares van poder
comprar. Es van recaptar 30 euros en total, destinats
íntegrament per la Marató. Gràcies a tots!

