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NOTA DE PREMSA 

 

La campanya va començar el 1 de desembre i fins el 23 de desembre 

 

Càritas Andorrana ja ha iniciat la 

campanya de sensibilització a les 

escoles 

 
 El lema d’aquest any és “som el què donem, som amor” 
 Hi participen 14 escoles dels tres sistemes educatius 

 Es dona a conèixer la tasca que duu a terme Càritas Andorrana i la realitat que viu 

Andorra a través de xerrades amb els més joves. 

 

Andorra la Vella, X de desembre del 2022. Càritas Andorrana, com cada any en 

aquesta època, ja ha iniciat la campanya de sensibilització a les escoles que 

durarà fins el 23 de desembre. Enguany, hi participen 14 escoles dels tres 

sistemes educatius i el lema escollit és “som el què donem, som amor”.  

L’objectiu és donar a conèixer la tasca que s’està duent a terme des de l’entitat i 

la realitat que es viu a Andorra a través de xerrades per la conscienciació amb 

els més joves. La campanya de sensibilització es concreta a més, amb la 

recaptació d’aliments i productes de primera necessitat per a persones i famílies 

que es troben en situació de precarietat a Andorra. 

Aquesta campanya incideix en un dels fonaments de Càritas Andorrana: 

“Animar la necessitat de reforçar els vincles i la interdependència en les diferents 

comunitats i convidar a estrènyer llaços col·laboratius per treballar en la defensa i la cura 

de la dignitat de les persones més pobres i els seus drets humans”. 
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NOTA DE PREMSA 

Tal com diu Amadeu Rocamora, president de l’entitat “ A Càritas Andorrana donem 

molta importància a promoure la solidaritat entre els infants i els joves, per aquest motiu 

agraïm a l’Escola Francesa Canillo, Andorrana de Secundària d'Encamp, Andorrana de 

primària d'Ordino, Andorrana de Secundària d'Ordino, Àgora International School , 

Batxillerat Andorrana, Andorrana de Secundària Andorra la Vella, Francesa Primària 

Andorra la Vella (Ciutat de Valls, Institut Espanyol Maria Moliner, Sant Ermengol, Maria 

Janer, Francesa Sant Julià de Lòria, Andorrana de Sant Julià de Lòria i l’escola Sagrada 

Família que hi participin”. 

 

 

 

Per a més informació: 

Pampliega & Associats. Tel. 759 044. info@pampliegaassociats.ad 

mailto:info@pampliegaassociats.ad

