
Arribarà el dia que  
el progrés es medirà 
pel benestar,  
pel nivell de salut, 
nutrició i educació;  
per l’atenció  
als més vulnerables 
i desfavorits; 
i per la protecció 
al desenvolupament 
dels infants. 
 

 
 
 
 
  

  

  

  

PROJECTE SOLIDARI 

EESSCCOOLLEESS  BBRREESSSSOOLL  

MMUUNNIICCIIPPAALLSS  

  
ALBARÉS 
BALÀFIA 

BORDETA 
CAPPONT 

CENTRE HISTÒRIC 
GARGOT 

GERMANS GRIMM 
LA MITJANA 

LLIVIA 
MAGRANERS 

PARC DE GARDENY 
PARDINYES 

RAIMAT 
RELLOTGE 

RONDA-LA MERCÈ 
SECÀ 
SUCS 

VAILET 
 

+informació: 
http://ebressol.paeria.cat 

 
Col·labora: 

 

 
 

 

Un aliment, un somriure. 

Les famílies podeu 
col·laborar aportant 

allò que el vostre fill i 
la vostra filla necessita 

per menjar, i/o 
productes d’higiene. 

 



PPaarrttiicciippaarr  eenn  eell  

pprroojjeeccttee  ssoolliiddaarrii  ppeerr  aa  

ccoobbrriirr  lleess  nneecceessssiittaattss  

ddeellss  iinnffaannttss    
 
Actualment, la realitat diària sobre la 
pobresa infantil necessita de la 
solidaritat dels ciutadans per donar la 
resposta per ajudar a cobrir les 
necessitats dels infants més petits i 
vulnerables. 
 
La manca d’alimentació dificulta el 
seu creixement. Vetllar pels seus 
drets, garanteix que qualsevol infant 
que en tingui necessitat, sigui ben 
atès. 
 
És per tot això que les Escoles 
bressol municipals conscients del 
gran abast d’aquesta situació social, 
col·laboren en aquest projecte 
solidari amb l’objectiu principal 
d’ajudar a cobrir les necessitats dels 
infants més petits de la ciutat de 
Lleida. 
 
 
 
 
 

AAccttiivviittaattss  
 

Potenciar la sensibilització per a 
compartir els valors de la solidaritat 
amb les famílies de les Escoles 
bressol municipals. 
 

Realitzar activitats amb els infants per 
ajudar amb les seves aportacions de 
productes d’alimentació i higiene a fer 
visible l’experiència de la participació 
directa en aquest projecte. 
 

Proporcionar un espai de recollida dels 
aliments i productes d’higiene per als 
infants. 
 

Oferir la possibilitat de participar a les 
famílies de les Escoles bressol 
municipals, dins de les seves 
possibilitats, i oferir als infants un 
model de participació. 
 

 

QQuuee  ccaapp  iinnffaanntt  eess  qquueeddii  

sseennssee  aalliimmeennttaarr--ssee  

ccoorrrreeccttaammeenntt  
 
Amb aquest conte, s’elabora la sopa més 
bona per a tota la gent, i es pretén 
treballar el valor de la solidaritat i el saber 
compartir. 
 
 

 


