
Ocubre 2012, Sant Cugat del Vallès 

Estimats/des, 

Desde fa més de 25 anys el Grup de Joves de la Pàrroquia organitza la campanya 
solidària "Un nen, una joguina". La campanya, que començarà com cada any la 
darrera setmana de desembre, ha permés any rere any poder entregar joguines 
noves i de caràcter no bèl·lic al creixent número de nens que s'han beneficiat 
d'aquest servei des dels seus inicis. 

La iniciativa pretén ajudar enguany a que al voltant d’uns 400 nens i nenes de Sant 
Cugat, Mira-sol i altres localitats veïnes (aquests infants pertanyen a les familias del 
llistat de Càrites que manquen de recursos econòmics), gaudeixi de la il·lusió 
d’obrir els regals de Ses Majestats els Reis d'Orient. Un objectiu ambiciós que 
l'organització espera poder aconseguir gràcies a la generositat contrastada dels 
veïns, comerços i iniciatives que li donen suport. 

Hi ha moltes formes de col·laborar amb la campanya, com ara dipositant un 
donatiu en metàlic en les guardioles ubicades en els comerços de joguines, llibres o 
material escolar que col·laboren amb la campanya i que estan marcats per un 
cartell distintiu, o bé comprant obsequis a les botigues adherides a la campanya i 
portant-los als locals de la Parròquia. Aquells que vulguin fer una aportació poden 
fer-ho ja a les tendes que hi col·laboren i trobarán els locals de la Parròquia oberts 
de 6 a 8 de la tarda desde el dia 27 de Desembre fins al 3 de Gener. 

Enguany la ONG PimPamPum col·labora amb nosaltres fent-nos donació de les 
joguines que recollirà entre les escoles de Sant Cugat durant els darrers mesos de 
l’any, ajudant-nos així a tenir un bon coixí de joquines al iniciar la campanya i 
ajudant-nos a créixer donant a conèixer la campanya a més públic santcugatenc.  

 

Anna Mayol i Ricart 

Comunicació de la campanya “Un nen, una joguina” 

Grup de Joves de la Parròquia 

 

 

 

 

 


