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Benvolgudes famílies, 
 
Ens adrecem a vosaltres per demanar-vos la participació en l’activitat solidària 
que portarem a terme per La Marató de TV3. Aquesta edició pretén recollir i 
obtenir els fons que permetran sensibilitzar i donar un important impuls 
econòmic a la recerca en el ràpid diagnòstic i tractament de les malalties 
infeccioses. Aquesta és la temàtica de la 26a edició de La Marató de TV3 i 
Catalunya Ràdio, que es farà el diumenge 17 de desembre. 
 
Des del centre, el curs passat ja vam organitzar un sorteig de paneres i/o 
cistelles solidàries. Aquest any ens agradaria arribar a més alumnat i famílies, 
principalment. 
 
És per aquest motiu que us demanem la col·laboració a l’hora d’aportar 
productes per fer les cistelles i/o per comprar les butlletes pel sorteig. 
 
L’aportació de productes s’ha organitzat per cursos. L’alumnat de cada curs  
podrà portar els següents productes de forma solidària fins el dia 11 de 
desembre al centre. 
 
1r d’ESO: Torrons. 
2n d’ESO: Llaunes (escopinyes, espàrrecs, olives...). 
3r d’ESO: Dolços (bombons, galetes, neules...). 
4t d’ESO: Llaunes amb almívar i /o fruits secs. 
Batxillerat i FP: Fuet, xoriço i/o paté. 
 
Per fer el sorteig s´han creat unes participacions amb diferents números que 
els alumnes de l´ESO podran comprar, al preu d’1 EURO, la setmana de l’11 al 
15 de desembre a l’hora del pati o bé als tutors/es. Els alumnes d’FP podran 
comprar-les a la tarda a consergeria. 
 
El sorteig de les quatre paneres i/o cistelles es farà el dia 19 de desembre al 
matí i els guanyadors/es seran publicats a la web del centre. 
 
Així doncs, us demanem que us animeu a participar-hi i que encoratgeu els 
vostres fills/es a comprar participacions que després podran revendre. 
Recordeu que ens mou una causa solidària molt important en temps de 
retallades pressupostàries que afecten moltíssim la investigació mèdica. 
 
Us donem les gràcies per avançat.  
 
Salutacions, 
 
L´Equip Directiu 
 
Barberà del Vallès, 29 de novembre de 2017. 


