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CAMPANYA SOLIDÀRIA VÍCTIMES TERRATRÈMOL DEL NEPAL 

Com ja bé sabeu, pels mitjans de comunicació, les xarxes socials, Nepal ha sofert 
un terratrèmol de gran magnitud amb conseqüències devastadores per a la 
població. Diversos edificis s’han ensorrat i milers de persones es troben al carrer 
davant del risc que més edificis s’ensorrin. Milers de persones ja han mort i 
moltes més estan en risc de morir. Es tracta del pitjor sisme que ha assolat la 
regió de l’Himalaia en els darrers 80 anys i el govern ha declarat l’estat 
d’emergència a les zones afectades. 

Nepal és un dels països més pobres del món i no té les infraestructures i recursos 
necessaris per afrontar una crisi d'aquesta magnitud. Per això, l'objectiu és ajudar 
al màxim nombre de persones tan ràpid com sigui possible. 

L‘escola vol mostrar el seu condol per les víctimes del terratrèmol al Nepal del cap 
de setmana passat. 

Moltes organitzacions, governs, institucions ja s’han mobilitzat per aportar-hi 
ajuda. L’Equip Directiu, en nom dels professors del centre i la resta de personal  
creiem que davant d’una desgràcia humanitària tan gran com aquesta no podem 
quedar-nos de braços creuats i és per això que també obrim una campanya de 
recollida de diners per col·laborar amb algunes de les ONG’s que treballen des de 
fa temps a Nepal:  Oxfam i UNICEF. 

COM PODEM COL·LABORAR 

1. El proper divendres dia 15 de maig organitzarem, a les 17h, una fira 
solidària on podreu adquirir  diferents objectes (braçalets, punts de 
llibres...), axí com, podreu comprar també berenar (brownie, cupcakes,...), i 
fins i tot, veure petites actuacions dels nostres alumnes ( màgia, música...).  
Els diners que recollim en aquesta fira es destinaran integrament a la 
campanya solidària. 
 

2. També podeu fer donacions al següent número de compte bancari 
indicant al fer l’ingrès: Donació Nepal. 
 

ES05 2100 0810 2102 0075 4584 
Indicar: Donació Nepal. 

. 
 
Durant aquest dies el professor del centre Mateo Caramés farà presentacions a 
les diferents classes per apropar més la realitat que s’està vivint actualment al 
Nepal. 
 
La situació és crítica. Si us plau, ajuda avui mateix!. Fes un donatiu.Cada segon 
compta. 

         Equip Directiu 


