
 

 

 

UN ANY MÉS DE “MOTXILLES SOLIDÀRIES” 

No tots els nins i les nines poden començar el curs amb el material necessari, a vegades no tenen ni allò 

més indispensable, per això els Antics alumnes de Montesion “Solidaris”, les Cooperatives 

d’Ensenyament de les Illes (UCTAIB) i la FAPA Mallorca hem decidit un any més insistir amb la iniciativa 

de MOTXILLES SOLIDÀRIES. 

Aquest projecte pretén atendre la necessitat d’aquelles famílies amb dificultats econòmiques per a què 

els seus infants puguin començar el curs en les mateixes condicions que els altres companys/es. 

La bona resposta d’altres anys i el ritme de recollida d’aquesta edició ens fa pensar que es podrien 

superar les xifres d’edicions anteriors quan més de 1000 nins i nines varen aprofitar el material recollit.  

COM PARTICIPAR? 

La petició de cada any és que, abans de començar el nou curs, les famílies que hagin de comprar una 

motxilla nova als seus fills donin la motxilla que ja no usaran perquè, si està en bon estat, algú l’aprofiti. 

Després des de l’organització es revisa el material i aquestes motxilles es fan arribar als nins i nines 

beneficiaris de l’associació “Solidaris” i també a les escoles que ho demanen. 

Sabem que no podem arribar a tothom perquè la necessitat encara és molta però sí podem garantir que 

TOT EL MATERIAL que es recull s’aprofita i arriba directament als infants que comencen el nou curs. 

A més enguany, ens hem proposat fer una passa més. Voldríem contribuir a que tots els nins i nines 

comencin el curs amb material escolar nou i hem pensat que facilitaria la recollida que ens centràssim 

en un material, així que hem proposat la recollida d’un o dos articles dels següents de la llista. 

Els materials que es necessiten són: 

• retoladors, capsa 10 o 12 colors 

• llapis, capsa 10 o 12 colors 

• barres de cola 

• ceres gruixades, capsa 10 o 12 colors 

• ceres fines, capsa 10 o 12 colors 

• carpetes (DIN A4) 

• quaderns de quadres (DIN A4) 

Ara mateix la recollida de material es concentra a les dependències de l’associació d’Antics Alumnes 

de Montesion “Solidaris”, al carrer Lluís Martí, 69 de Palma, de dilluns a divendres de 9 a 11h i els dijous 

de 16 a 19h. COORDINA Cristina Conti, vicepresidenta de FAPA i voluntària de “Solidaris”. 

També es poden fer donatius en metàl•lic, que s’invertiran íntegrament en la compra de material per 

aquest projecte, al número de compte ES19 0487 2099 1120 0001 6218. Trobau més informació a la 

pàgina web o al facebook de FAPA Mallorca. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Contacte.- Cristina Conti - 678674717 


