
Benvolgudes famílies, 

Fa uns mesos l’AMPA va començar un projecte solidari en que va voler involucrar alumnes, 

famílies i professorat. Aquest any era sobre la investigació del càncer del desenvolupament, 

més conegut com a càncer infantil.  

Tenim coneixement que hi ha alumnes que han patit de ben a prop aquesta malaltia, per això 

abans de fer les xerrades es donava l’opció de sortir de classe i anar a la biblioteca. Cal dir que 

van ser molt pocs alumnes que van preferir no sentir les explicacions.  

Unes setmanes abans de St. Jordi es van passar als alumnes uns petits vídeos fets a St. Joan de 

Déu explicant com podem ajudar i quins avançaments han fet gràcies a les aportacions  

privades rebudes. També es van passar un vídeo musical del cantant Macaco i dels nens de la 

planta d’oncologia que transmeten un missatge molt positiu tot i patir la malaltia. I com no, 

també es va explicar la història de les polseres Candela. 

A la setmana següent vam fer tallers de polseres solidàries i cada nen va poder prendre la 

polsera que havia fet. Va ser un èxit total!! 

Es van repartir sobres als alumnes per si volien fer un donatiu i a part dels donatius van fer 

escrits, dibuixos, i fins i tot algun/a va posar una llaminadura i una polsera dins del sobre. Tots 

aquests missatges positius van ser entregats als nens de la planta d’oncologia mitjançant els 

voluntaris de l’obra social de St. Joan de Déu. 

Volem donar-vos les gràcies pel vostre gran esforç. Sabem que estem en moments econòmics 

molt difícils, tot i així les famílies heu estat molt generoses a l’hora de fer donatius per la 

investigació del càncer infantil.  

Només resta dir que entre els donatius de famílies, professorat i venda de polseres a la 

paradeta de St. Jordi, s’ha aconseguit la fantàstica quantitat de 860,92€, que van ser ingressats 

al compte d’investigació de St. Joan de Déu. Des de l’AMPA us volem donar  les gràcies!!!!  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  

 

 

Obra Social Sant Joan de Déu. 

Pares i mares d’Infants malalts de càncer.  

Professorat i AMPA de l’ Institut Nou  de Vilafranca. 

 


