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Cinc alumnes de l’escola Vora-
mar, l’Aina Cera, la Berta Bosser, 
l’Àngela Pacha, l’Ainara Palacios i la 
Júlia Castells (totes elles entre 12 i 
13 anys), han tingut una brillant 
iniciativa, a títol particular, que ens 
omple d’alegria al Consell. Es trac-
ta del projecte AJABA. Amb ell, les 
cinc alumnes de 2on. d’ESO volen 
conjuminar la diversió i la solidari-
tat. Així, estan fent polseres, buff, i 
diferents objectes de regal, tots ells 
de llana i fent la tradicional mitja, 
per vendre-les i recollir recursos 
econòmics que donaran voluntàri-
ament a l’ONG del Consell: ADIA 
(Associació per al Desenvolupa-
ment de la Infància d’Àfrica). Es 
tracta doncs d’una iniciativa altru-

Cinc noies fan i venen objectes 
de regal en favor d’ADIA

SOLIDARITAT

L’Àngela, l’Ainara, la Júlia, l’Aina i la Berta, protagonistes d’aquesta brillant iniciativa
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Solidaritat
Conl·laboració amb ADIA

UNA INICIATIVA PARTICULAR, 
UN EXEMPLE DE SOLIDARITAT 
I UNA OPORTUNITAT PER A 
TOTS PLEGATS
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nir amb representants d’ADIA per 
coordinar el projecte.
Qui vulgui comprar algun d’aquests 
productes solidaris a les noies, 
poden fer-ho a través del Consell. 

Els preus són simbòlics i els podeu 
consultar en el document adjunt. 
La compra es pot fer enviant un 
mail a usc@elconsell.cat, i fent la 
reserva. Des d’allà, us tramitaran 
la comanda i tota la informació.
Us convidem a què col·laboreu 
amb aquesta iniciativa: ajudarem 
als nens i nenes del tercer món, 
respondrem com es mereix a una 
iniciativa lloable en molts sentits,  
i tindrem un bon regal per donar 
per festes !!

ista en què un grup de joves deci-
deix, per iniciativa pròpia, desti-
nar un temps de lleure per ajudar 
als nens i nenes necessitats d’una 
petita part del món: una petita 
ajuda, un exemple.
La setmana passada es van reu-

ELS PRODUCTES ES PODEN 
COMPRAR A TRAVÉS DEL MAIL 
USC@ELCONSELL.CAT A UNS 
PREUS SIMBÒLICS

Detall d’un dels objectes de regall.


