AGRAÏMENTS

Avui volem donar les gràcies a tots els que vareu comprar un número de
loteria de Nadal de Creu Roja. No ens ha tocat però no perdem la
esperança en una propera ocasió. Tanmateix, les vostres aportacions no
cauen en sac buit i persones vulnerables en sortiran beneficiades. D’això
es tracta, si?
També transmetem la nostra gratitud als que donareu joguines a la
Campanya de Recollida d’enguany.
Als voluntaris, si. Als de Joventut, treballant per a què cap infant es quedi
sense regal de Reis. Als de l’àrea de Gent Gran que vareu acompanyar al
Caga Tió i als Reis Mags en les residències. Als de Socors que vareu estar
presents en el Pessebre Vivent de Castell d’Aro, en la Cavalcada de Reis, a
la carrera de Sant Silvestre i demés events de finals i començament d’any.
Els voluntaris els trobareu en el propers esdeveniments: La festa de Sant
Antoni Abad el 29 de Gener i La Rua de Carnestoltes el 24 de Febrer.
Donar la benvinguda als nois i noies que han superat les proves
pràctiques i teòriques de l’Assistència Sanitaria Immediata. Benvinguts a la
família.
Desitjar sort a en Dani Pozo, tècnic de formació d’aquesta casa que
comença una nova etapa professional, però que restarà vinculat com a
voluntari. Gràcies Dani per les teves aportacions en la teva tasca i com a
persona i amic.
Encarem aquest any 2017 amb forces per afrontar els nous reptes que
puguin esdevenir. Seguirem treballant per millorar les condicions de vida
de les persones més vulnerables de la nostra comunitat, com els nens i
nenes en dificultat social, dones víctimes de violència de gènere, persones
grans, joves aturats, i persones sense llar.
Comptem per això amb la teva inestimable aportació com a soci, voluntari
o col·laborador puntual.
I aneu preparant l’escrit, els majors de 65 anys, pel Concurs Literari de
Sant Jordi, que el temps passa volant!
Feliç setmana a tothom.

