PIM
M PAM PUM
QUI SOM?
Primer de tot agra
aïr a la
l
vostra
a escola la
participació de l’any
y passat, som Pim Pam Pum una
entitat del
l poble nascuda amb l’
’objectiu de
recaptar fon
ns o mat
terials per
p
parti
icipar en el
finançament
a
tra
de
d
diferents
ONG’s
avés
d’activitats lúdique
es on s’integrin
n valors de
convivència i afavori
int la par
rticipació
ó en famíl
lia.
Avui ens ad
drecem a vosaltres
s per de
emanar-vos
s la
vostra col·
·laboració
ó en la
a campany
ya de reis
r
d’enguany, j
ja que se
es majesta
ats tenen
n molta fe
eina
intentant resoldre pe
eticions més
m
transc
cendents.
Busquem, contribuir a fomentar
r que el n
nostre pob
ble estigu
ui format per perso
ones
solidàries, actives, democràtiques i re
espectuose
es amb el medi ambi
ient.
Des de Pim Pam Pum bu
usquem tam
mbé implic
car a les famílies en la tas
sca solidà
ària de fe
er
un món millor.
LA CAMPANYA
Enguany i vi
ist l’èxit
t de la campanya d
del any pa
assat, pro
op de 800 joguines
s entre le
es 5
icipar, vo
olem repet
tir la col
l·laboraci
ió amb la vostra es
scola per fer
escoles que van parti
una recollid
da de jogu
uines i ajudar
a
a infants de
d famílie
es desestr
ructurades o famíl
lies
afectades pe
n nen una
er la cris
si econòmi
ica, dins del marc
c de la ca
ampanya Un
a joguina que
organitza el grup de joves de la parròq
quia de Sa
ant Cugat.
Què de
emanem: Un
na o més joguines
Com ha
an de ser
r les joguines: N
Noves i sense
s
embolic
car, pode
eu portar una o mé
és joguine
es de
segon ús i en
n BON EST
TAT sempr
re i qua
an en
n
amb aquestes. Les jogu
uines
porteu una de nova
arem a la
a campany
ya un nen
n una
noves les dona
a i les de segon ús les repartire
em en
joguina
de
Ba
que
ludoteq
ques
del
l
Raval
arcelona,
treball
len amb famílies desestruct
d
turades.
Recolli
ida de les joguines: Secret
taria de l’escola.
l
Data de inici de
d recollida: 10 de
e desembre
e
Data lí
ímit: 20 de desembre
UN A JO G UI
IN A UN SO M RIURE,UN SO
S M RIURE ...UN C A N V I

